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This Supplement of the Catalogue contains the greater part of the Dutch species of the
subfamily Amphipyrinae of the family Noctuidae.

The following particulars for each species are presented: the time of appearance, where
known the biotope which it prefers, localities additional to those mentioned in my original

Catalogue (except for common species met with everywhere in the country), and the variation.

Amphipyrinae

Amphipyra Ochsenheimer

Amphipyra pyramidea L. Tijdschr. Entom. 90: 87; Cat. VIII: (497). Uit de

verbreidingskaart (fig. 42) blijkt duidelijk, dat de soort vooral in bosachtige

gebieden in het oosten en zuiden van het land voorkomt, maar dat ook vrij veel

vindplaatsen in het Duindistrict, het Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend
zijn. Dat de vlinder hier werkelijk thuis hoort, blijkt wel uit de volgende opmer-
kingen van verzamelaars: Beemster, vrij gewoon (Huisenga), Rotterdam, de

rupsen in het voorjaar van 1954 talrijk op iep, vooral op het uitschot van de stam-

men (Elfferich), Hendrik-Ido- Ambacht, vrij gewoon (Bogaard), Schelluinen,

gewoon (Slob) . In het Waddendistrict is pyramidea aangetroffen op Terschelling.

De vliegtijd kan in het najaar nog iets langer duren dan in 1949 bekend was.

De uiterste data worden nu: lO.VII —19.X. De vroegste datum werd in 1950 te

Haaren-N.B. waargenomen (Knippenberg), de laatste in 1962 te Assel (van
Aartsen).

Variabiliteit. Zoals reeds in Cat. VIII werd opgemerkt, is de vlinder zeer

variabel, maar een indeling van de vormen is niet altijd gemakkelijk, daar ver-

scheidene ervan zonder scherpe grenzen in elkaar overgaan.

f. virgata Tutt, 1892. Exemplaren met duidelijk afstekend donker middenveld

van de voorvleugels komen toch weinig voor. Nieuwe vindplaats: Geulem (Leef-

mans).

f. melaleuca Lenz, 1927. Ook deze vorm met zwartachtige voorvleugels, waar-

tegen de witte dwarslijnen scherp afsteken, is niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen:

Apeldoorn, Hoenderlo (Leffef, in Zool. Mus.); Amsterdam, e. 1. (Zool. Mus.).

f. jusca Rocci, 1914. Exemplaren met roetkleurige, dus zwartbruine voorvleu-

gels, die onduidelijk getekend zijn, werden nog bekend van Diepenveen (Lukkien)
en Apeldoorn (Leffef).
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Fig. 42. Verbreiding van Amphipyra pyramidea L. in Nederland

f. pallida Lambillion, 1908. Deze naam kan gebruikt worden voor alle exem-

plaren met opvallend lichte voorvleugels. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Lef-

FEF, in Zool. Mus.); Ulenpas (Hoog-Keppel) (Leffef); Slijk-Ewijk (van de

Pol); Eindhoven (Verhaak). Een extreem licht $ van Twello (J.
Verburgh).

f. marginata nov. Bovenzijde voorvleugels: ruimte tussen golf lijn en achterrand

veel lichter dan de grondkleur (bij het holotype ook het grootste deel van de

achtervleugels lichter). Amsterdam, $, 16.VIII.1955 (holotype, Peerdeman).

[Upper side fore wings: the area between submarginal line and fringe is much paler than

the ground colour (the hind wings of the holotype are also for the greater part much paler).]
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f. reducta Lempke, 1949. Exemplaren zonder ronde vlek werden nog bekend

van Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Bergeijk, Epen (van Wisselingh);

Asten (Zool. Mus.).

f. striata Lempke, 1949. Exemplaren met wortelwaarts uitgerekte pijlvlekken

werden nog aangetroffen te: Apeldoorn, Lochem (Zool. Mus.); Aerdenhout, Epen,

Schin op Geul (van Wisselingh).

f. lineata Lempke, 1949. Komt wel overal onder de soort voor, zodat geen

nieuwe vindplaatsen meer vermeld worden.

f. unicolor nov. Voorvleugels eenkleurig bruinachtig, eerste en tweede dwarslijn

enkel; van de verdere tekening is alleen de wortelstreep, de ronde vlek, en de

donkere vlek voor de niervlek aanwezig. Apeldoorn, juli 17 (1917?) (holotype,

Caron).

[Fore wings unicolorous brownish, antemedian and postmedian single, the further markings

only consist of the basal line, the orbicular and a dark spot before the reniform.]

Dwerg. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.).

Amphipyra perflua Fabricius. Tijdschr. Entom. 90: 87; Cat. VIII: (497). Na
de vondst van 1913 nooit meer in ons land aangetroffen. Ook uit het omringende

gebied is weinig nieuws bekend geworden. Voor Denemarken meldt Hoffmeyer

in de tweede druk van De Danske Ugler (1962) nu ook een vangst op Bornholm

(p. 205). Bij Hamburg werd de vlinder voor het laatst in 1878 gezien, terwijl in

1945 twee rupsen bij de stad Sleeswijk werden gevonden {Bombus 1: 145, 1947).

In België werd perjlua in 1963 en 1964 te Buzenol (in Belgisch Luxemburg, bij

Virton) gevangen (Linn. Belg. 2: 127, 1964, 3: 69, 1965; Lambillionea 63: 22,

1964).

Eén van de twee Nederlandse exemplaren is afgebeeld op plaat 11, fig. 1.

Amphipyra tragopoginis L. Tijdschr. Entom. 90: 86; Cat. VIII: (496). Met

uitzondering van Rottum is de soort nu op alle waddeneilanden gevonden.

De vliegtijd kan nog langer duren dan in 1949 werd opgegeven. De uiterste

grenzen worden nu: 9. VII —9.X. De late vangst is afkomstig van de Rivon-lamp

te Haamstede in 1962 (Leffef).

Variabiliteit, f. nigrescens Spuler, 1906. Exemplaren met zwartachtige

voorvleugels zijn niet al te zeldzaam. Er zijn zoveel nieuwe vindplaatsen, verspreid

over vrijwel het hele land, dat een opsomming ervan achterwege kan blijven.

f. grisea Vorbrodt, 1921. De vorm met grijze voorvleugels is stellig zeldzaam.

Ik zag slechts een $ van Amsterdam en een $ van Cadzand (Peerdeman).

f. variegata Lempke, 1949. Exemplaren met licht franjeveld van de voorvleugels

werden nog bekend van: Apeldoorn, Weesp (Zool. Mus.); Amsterdam, Amster-

damse Bos (Peerdeman); Mehssant (Huisman); Hendrik-Ido- Ambacht (Bo-

gaard); Geulem (Botzen).

f. demaculata Nordstrom, 1939. Nieuwe vindplaatsen van exemplaren zonder

de zwarte stippen op de voorvleugels: Groessen, Heemstede (van de Pol); Wes-

tenschouwen (Leffef, in Zool. Mus.); Nuenen (Neijts).

f. conjuncta Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Kaalte (Flint); Hollandse

Rading (Zool. Mus.); Melissant (Huisman); Epen (van Wisselingh).
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f. venata nov. De aderen op de voorvleugels over de hele lengte zwartachtig.

Niet al te zeldzaam. Wijster, Apeldoorn, Hoenderlo, Berg en Dal, Hollandse

Rading, Amsterdam, Den Haag (Zool. Mus.); Wassenaar, Epen (van Wisse-

lingh).

Holotype: $ van Apeldoorn, 27.VIII.1954, Leffef leg., in Zool. Mus.

[The nervures on the fore wings over their whole length blackish.]

Dwergen. Tongeren, Apeldoorn, Blaricum, Haarlem (Zool. Mus.); de Voorst

(S. R. Dijkstra); Beemster (Huisenga); Castricum (Aukema); Bergeijk (van

Wisselingh); Belfeld (Ottenheijm) ; Eijs (van de Pol).

Mormo Ochsenheimer

Mormo maura L. Tijdschr. Entom. 90: 85; Cat. VIII: (495). Het hoofdver-

spreidingsgebied in Nederland blijft het zuiden van Limburg. Daarnaast komen

een paar nieuwe vindplaatsen in midden-Limburg, het midden van Noord-Brabant

en als grote verrassing een vangst in Friesland, mogelijk weer een ver van zijn

normale woongebied afgedwaalde zwerver.

Geen correctie op de vliegtijd, waarvan de uiterste data dus blijven: 12. VI

—

19.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Bakkeveen, 11.VIII.1962, één exemplaar op smeer (G. Stobbe).

Ov.: Volthe (Knoop). N.B.: Tilburg, in 1942 verscheidene exemplaren (A. de Boer).

Lbg.: Grubbenvorst, Roggel, Swalmen, Stein, Vaesrade, Wittem, Schin op Geul, Rijckholt,

Camerig, Vijlen.

Variabiliteit, f. oc'pviensïs Biezanko, 1924. Nieuwe vindplaatsen van

deze somber uitziende vorm: Denekamp, Valkenburg (Zool. Mus.); Epen (van

Wisseling).

f. vir gat a Tutt, 1892. Vrij gewoon.

f. striata Tutt, 1892. Nieuwe vindplaatsen: Valkenburg, Epen (van Wisse-

lingh).

f. unicolor nov. Voor- en achtervleugels eenkleurig donkerbruin, vlekken en

de beide dwarslijnen zwak zichtbaar; de lichte postdiscale lijn op de achter-

vleugels flauw aanwezig. Cortenbach (Voerendaal), $, 7. VIII. 1928 (holotype),

Geulem, $, 19.VII.1950 (Zool. Mus.).

[Fore and hind wings unicolorous dark brown; stigmata and the two transverse lines

feebly visible; the pale postdiscal line on the hind wings obsolete.]

f. nigrescens nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels bruinachtig zwart.

Epen, $ , 23.VII.1959 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Ground colour of fore and hind wings brownish black.]

f, juncta Lempke, 1949. Nieuwe vindplaats: Epen (van Wisselingh).

Dypterygia Stephens

Dypterygia scabriuscula L. Tijdschr. Entom. 90: 84; Cat. VIII: (494). De
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vlinder is nu ook bekend van Schiermonnikoog, zodat alleen Ameland en Rottum

nog in de lijst van de waddeneilanden ontbreken. Verder werden nog enkele

nieuwe vindplaatsen buiten de zandgronden bekend: Slijk-Ewijk (van de Pol),

Hoorn (Houtman), Amsterdam-Slotermeer (Witmond), Rotterdam (van der

Aa), Schelluinen (één exemplaar in 1955, Slob), Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht

(1963, Bogaard) en Melissant.

Een exceptioneel vroeg exemplaar ving van der Aa op 25 maart 1959 te Rot-

terdam. De laatste datum van de eerste generatie wordt nu: 4. VIII (in 1947 een

afgevlogen dier te Bennekom). De eerste datum van de tweede generatie is 9.VIII

(in 1953 te Bennekom, gevolgd door andere verse exemplaren op lO.VIII en

13. VIII). Al deze gegevens genoteerd door van de Pol.

Variabiliteit, f. pinastri L., 1761. Exemplaren met werkelijk zwartachtige

grondkleur van de voorvleugels (en dan ook donkerder achtervleugels) blijven

vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Nierssen (Leffef leg.), Bussum, Den Haag
(Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh); Nuenen (Neijts); Montfort

(Maassen).

f. conjluens Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Overveen, Wassenaar (van

Wisselingh); Leiden (Lucas).

Dwergen. Cadzand (Peerdeman); Venlo (Zool. Mus.).

Rusina Stephens

Rusina ferruginea Esper, [1785} {Phalaena umbratica Goeze, 1781, nee Lin-

naeus, 1758; tenebrosa Hübner, [1800 —1803]). Tijdschr. Entom. 90: 85; Cat.

Vili: (495). De naam, waaronder de soort lange jaren bekend is geweest, is on-

geldig, daar hij een primair homoniem is.

De vlinder wordt maar zelden buiten de in Cat. VIII aangegeven biotopen aan-

getroffen. Bekend werden de vindplaatsen Nijetrijne (in 1964, Leffef), Heteren

en Melissant (beide in 1963, Huisman) en Hendrik-Ido-Ambacht, een $ in 1963

(Bogaard). In het Waddendistrict is het dier nu ook aangetroffen op Vlieland

en Terschelling, zodat, net als bij de vorige soort, Ameland en Rottum nog ont-

breken.

Op de vliegtijd is geen correctie, zodat de uiterste data dus blijven: 22. V—4. VIII.

Variabiliteit. Esper beschrijft de grondkleur wel als roodbruin, maar

zijn figuren geven afbeeldingen van vlinders met een vrij donkerbruine grondkleur.

Hübner's fig. 158 is iets donkerder en vooral veel nauwkeuriger dan die van

Esper. Beide auteurs beelden bonte dieren af met donkere banden op de voor-

vleugels. De typische vorm is dan ook die, waarbij vooral het $ op een bruin-

achtige grondkleur een donkere middenschaduw heeft en een donkere band voor

de tweede dwarslijn, terwijl vaak ook het franjeveld en de voorrand donker zijn.

Tot deze vorm behoort de grote meerderheid van onze exemplaren.

f. oh scura Tutt, 1892. De vorm met zwartachtig bruine voorvleugels, waartegen

de donkere banden dus niet meer afsteken, terwijl de niervlek wel licht geringd is,

komt bij beide seksen voor en is vooral bij het ^ niet zeldzaam. Nieuwe vindplaat-

sen: Eelde, Wiessel, Dabbelo, Vorden, Heemskerk (Zool. Mus.); Ermelo (van

DERMeulen) ; Slijk-Ewijk (van de Pol) ; Aerdenhout, Epen (van Wisselingh)
;

Meijendel, Oostvoorne (Lucas).
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f. $ concolor nov. Voorvleugels eenkleurig bruin, niet verdonkerd; de teke-

ning bestaat slechts uit twee (meestal vrij zwakke) dwarslijnen en de niervlek. Een

bij het S zeker niet zeldzame vorm. Putten, Hoenderlo, Renkum, Oosterbeek,

Soest, Bergen op Zoom, Breda (Zoöl. Mus.); Zeist (Gorter).

Holotype: $ van Renkum, 26.VI.1907, in genoemd museum.

[Fore wings unicolorous brown, not darkened; the markings consist of the two transverse

lines (which may be rather feeble) and the reniform. The form is not rare with the male.]

f. phaeus Haworth, 1803. De vorm met grijsachtig bruine bont getekende voor-

vleugels werd nog bekend van Bussum, Venlo (Zoöl. Mus.) ; Aerdenhout (van

Wisselingh).

f. hellierï Culot, 1914. Nieuwe vindplaats van deze vorm met zwak getekende

eenkleurig licht bruingrijze voorvleugels: Bennekom (van de Pol).

f. demaculata nov. Bovenzijde voorvleugels: eerste en tweede dwarslijn scherp

getekend, maar ronde vlek en niervlek ontbreken volkomen. Plaat 11, fig. 3.

Bergeijk, 5, 7.VII.1961 (holotype, van Wisselingh).

[Upper side fore wings: antemedian and postmedian sharply marked, but orbicular and

reniform fail completely. Plate 11, fig. 3.]

Dwergen. Austerlitz, Zeist (Gorter).

Thalpophila Hübner

Thalpophila matura Hufnagel. Tijdschr. Entom. 85: 124; Cat. VII: (451).

Een vrij groot aantal nieuwe vindplaatsen zijn bekend geworden in de in 1943

aangegeven biotopen, waaruit blijkt dat de vlinder vooral in de duinen sterk ver-

breid is. Daarnaast werden ook enkele exemplaren gevangen in het Hafdistrict en

het Fluviatiel District, die ongetwijfeld wel grotendeels tot de rubriek van de

zwervers gerekend zullen moeten worden. In het Waddendistrict is matura bekend

van alle eilanden met uitzondering van Rottum (op Terschelling zeer gewoon,

Leffef) .

Op de vliegtijden zijn geen correcties, zodat de uiterste data blijven: 17. VII —
22.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum (1962, 1963, Stobbe). Dr.: Schoonlo,

Odoornerveen, Vledder, Havelte. Ov.: Markelo, Frieswijk. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Har-

derwijk, Vierhouten, Assel, Uchelen, Hoenderlo, Otterlo, Harskamp, Lunteren, Ede; Slijk-

Ewijk. Utr.: Hollandse Rading. N.H.: Amsterdam (1959, Peerdeman), Sloterdijk (Nieuw-

land), Zaandam (1957, Aukema), de Koog, Hargen, Groet, Schoorl, Bergen, Egmond aan

Zee, Bakkum, Heemskerk, Beverwijk, Haarlem, Heemstede. Z.H.: Schevingen, Kijkduin, Stael-

duin, Sliedrecht, één exemplaar in 1959 overdag vliegend (Bogaard), Oostvoorne, Helle-

voetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse,

Groede, Cadzand. N.B.: Hoogerheide, Oosterhout, Dorst, Chaam, Hilvarenbeek, Waalwijk,

Drunen, Haaren, Sint Michielsgestel, Oirschot, Vessem, Bergeijk, Nuenen, Eindhoven,

Geldrop, Someren, Gassel. Lbg.: Milsbeek, Bergen, Velden, Tegelen, Swalmen, Montfort,

Peij, Stein, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. Het verschil tussen de populaties uit het duingebied en die

uit het binnenland is niet zo absoluut als in 1943 leek. Bij uitzondering komen in

de duinen ook wel donkere dieren voor, zoals blijkt uit de vangst van zo een exem-

plaar te Aerdenhout (van Wisselingh), één op Schiermonnikoog en enkele op
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Terschelling (Zool. Mus.), terwijl de lichte vorm ook wel in het binnenland kan

worden aangetroffen. Een serie matura van Hilversum in het Zool. Mus. bevat

diverse lichte dieren naast een aantal donkere. In dezelfde collectie bevinden zich

ook twee lichte exemplaren van Apeldoorn (1894) en Wientjesvoort. Maar in

series naast elkaar geplaatst h het verschil duidelijk.

f. connexa Hübner, [1809 —1813}. Exemplaren met duidelijk roodachtige

grondkleur van de voorvleugels komen weinig voor. Nieuwe vindplaatsen: Zeist

(Gorter); Laren-N.H. (Zool. Mus.); Meijendel, Oostvoorne (Lucas); Den Haag

(Leids Mus.).

f. texta Esper, [1787}. Exemplaren met eenkleurige, maar duidelijk gete-

kende voorvleugels werden nog bekend van: Ermelo (Zool. Mus.); Meijendel,

Oostvoorne, Peij (Lucas); Bergeijk (van Wisselingh); Swalmen (Maassen).

f. obscura nov. Voorvleugels bovenzijde zwartbruin met flauw zichtbare teke-

ning, onderzijde eenkleurig zwartachtig; achtervleugels donkerder geel. Plaat 11

fig. 2. Westenschouwen, 5, VIII.1961 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.); Breda

(Leids Mus.); Chaam (Lukkien); Bergeijk (van Wisselingh); Sint Pieter (van

DER Meulen).

[Fore wings upper side black-brown, markings obsolete, under side unicolorous blackish;

hind wings darker yellow.}

f. albisignata nov. Voorvleugels: de eerste en tweede dwarslijn, de golf lijn, de

franjelijn en de omranding van ronde vlek en niervlek fel wit, scherp afstekend.

Zeist, 9, 22.VIL1953 (holotype. Gorter).

[Fore wings upper side black-brown, markings obsolete, under side unicolorous blackish;

as well as the circumscriptions of orbicular and reniform pure white, sharply contrasting.]

f. wahlgreni Nordstrom, 1940. Overveen (van Wisselingh).

f. conjuncta Lempke, 1943. Exemplaren met de zwarte tapvlekstreep komen

blijkbaar niet veel voor. Nieuwe vindplaatsen: Bilthoven (Brouwer); Meijendel

(Lucas).

Dwergen. Lelystad (van de Pol); Velp (Leids Mus.); Bakkum (S. de Boer).

Trachea Ochsenheimer

Trachea atriplicis L. Tijdschr. Entom. 85: 127; Cat. VII: (455). Uit de com-

binatie van beide lijsten van vindplaatsen blijkt duidelijk, dat de vlinder in vrijwel

het hele land kan worden aangetroffen, al is hij op vochtige gronden in de regel

gewoner dan op droge. In het Waddendistrict nu bekend van Vlieland en Ter-

schelling.

(Merkwaardig is de enorme achteruitgang van de soort op de Britse eilanden.

De laatste vangst, die in de nieuwe editie van ,,
South" wordt vermeld, dateert

van 1915 (Moths Brit. Isles 1: 275, 1961). Het dier wordt er op het ogenblik als

uitgestorven beschouwd).

Beide generaties kunnen vroeger gaan vliegen dan in 1943 werd vermeld. De
uiterste data worden nu: de eerste van ll.V —11. VIII, de tweede van 20. VIII

—

19.x. In warme zomers kan de tweede generatie vrij gewoon zijn. Op 18 september

1947 ving Botzen 14 stuks op smeer te Vinkeveen en Baambrugge. In de regel

echter zijn herfstexemplaren zeldzaamheden.

I
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Leeuwarden, Tietjerk, Duurswoude,
Fochtelo, Beetsterzwaag, Olterterp, Oude Mirdum, Tjerkwerd. Gr.: Zevenhuizen (Leek),

Onnen, Glimmen, Noordlaren, Borgercompagnie, Veendam, Vlagtwedde. Dr.: Paterswolde,

Peize, Roden, Norg, Donderen, Zuidlaren, Schipborg, Eext, Schoonlo, Odoorn, Vledder.

Ov.: Denekamp, Volthe, Rossum, Ootmarsum, Hezingen, Losser, Saasveld, Almelo, Aadorp,

Ommen, Oud-Leusen, Rijssen, Holten, Raalte, Abdij Sion, Frieswijk, Tjoene, Loo (Bathmen),

Platvoet, Zwartsluis, Vollenhove. Gdl.: Terschuur, Harderwijk, Hattem, Wapenveld, Ton-

geren, Epe, Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Teuge, Laag-Soeren, Hoenderlo, Kootwijk,

Velp, Lunteren; Gorssel, de Velhorst, Hackfort, Ruurlo, Woold, Hoog-Keppel, Laag-Keppel,

Didam, Loerbeek; Hatert, Heteren, Ingen, Buren, Geldermalsen, Culemborg. Utr.: Drieber-

gen, Amersfoort, Maarssen, Maarsseveen, Vreeland, Vinkeveen, Baambrugge. N.H.: 's-Grave-

land, Naarden, Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Schellingwoude, Landsmeer, Zaandam,
Middelie, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat,

Noorden, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Kralingerhout, Hendrik-Ido-Ambacht, Schellui-

nen, Gorkum, Arkel, Dubbeldam, Zuidhollandse Biesbosch, Hellevoetsluis. Zl.: Burgh,

Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Waalwijk, Drunen, Nieuwkuik,
Sint Michielsgestel, Uden, Kampina, Best, Vessem, Bergeijk, Valkenswaard, Tongelre,

Geldrop, Someren, Maarheeze, Heienaveen, Sint Anthonis. Lbg.: Griendsveen, Sevenum,

Weert, Venlo, Tegelen, Swalmen, Montfort, Stein, Amstenrade, Klimmen, Bocholtz, Bunde,

Gronsveld, Vijlen, Lemiers.

Variabiliteit, f. diffusa Spuler, 1906, Schmetterl. Eur. 1: 210 {enaris-

niene Slastshevsky, 1908). De vorm met onscherpe tekening op de voorvleugels en

nauwelijks zichtbare witte vlek (zoals Spuler hem uitstekend beschrijft) is bij ons

beslist zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Almelo (Kleinjan); Wiessei (Leffef);

Ingen (Zool. Mus.).

f. 'mornata Alpheraky, 1908. De vorm zonder groene tint op de voorvleugels

(maar overigens niet afwijkend) is eveneens zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:

Loerbeek (Peerdeman); Bergeijk (van Wisselingh). Overgangen met heel wei-

nig groen van Soest en Vreeland (Zool. Mus.).

f. nigrescens nov. Sterk verdonkerd. Lichaam en voorvleugels zwartachtig;

achtervleugels eveneens verdonkerd. Plaat 15 fig. 2. Bij de twee exemplaren, die

ik gezien heb, is de groene kleur ook gereduceerd. Onnen, 5 , I6.VLI96I (holo-

type), Glimmen (van de Pol).

[Strongly darkened. Body and fore wings blackish; hind wings also darkened. The two
specimens I saw of this form had the green colour also much reduced.]

f. vindhnaculata Lempke, 1943. Een exemplaar met eenkleurig groene ronde

vlek van Breda (Zool. Mus.).

f. juncta Lempke, 1943. Een exemplaar, waarbij ronde vlek en niervlek elkaar

raken, van Ootmarsum (van Wisselingh).

Dwerg. Zeist (Gorter).

Euplexia Stephens

Euplexia lucipara L. Tijdschr. Entoni. 85 : 126; Cat. VII: (453). Ook bij deze

soort wijzen de beide lijsten van vindplaatsen op een sterke verbreiding in Neder-

land. Behalve op de zandgronden is de vlinder ook van tal van plaatsen in het

Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend geworden. In het Waddendistrict is

lucipara tot nog toe alleen aangetroffen op Vlieland.
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De nips is vrij polyfaag. Leffef vond hem veel op bosbes en varens, maar ook

op wilgen en melde.

De eerste generatie kan reeds begin mei verschijnen. De grenzen van beide

generaties worden nu: de eerste van 6.V —6. VIII, de tweede van 25. VIII —17. IX.

(In 1953 trof van de Pol op 3 maart een exemplaar binnenshuis aan te Benne-

kom, maar dit was ongetwijfeld geforceerd).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Tietjerk, Eernewoude, Beetsterzwaag,

Olterterp, Duurswoude, Oosterwolde, Oldeberkoop, Nijetrijne, Nije Mirdum, Oude Mirdum,
Kippenburg. Gr.: Leek, Groningen, Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen, Borgercompagnie,

Veendam. Dr.: Paterswolde, Roden, Peest, Vries, Zuidlaren, Schipborg, Eext, Schoonlo,

Odoorn, Vledder. Ov.: Volthe, Rossum, Saasveld, Albergen, Nijverdal, Rijssen, Abdij Sion,

Raalte, Zwartsluis, Vollenhove. Gdl.: Harderwijk, Hulshorst, Epe, Nierssen, Wiessel, Assel,

Hoog-Soeren, Uchelen, Teuge, Dabbelo, Hoenderlo, Hoog-Buurlo, Kootwijk, Lunteren;

Gorssel, Hackfort, Ruurlo, Woold, Hoog-Keppel, Didam, Loerbeek; Slijk-Ewijk, Gelder-

malsen, Neerijnen. Utr.: Soesterberg. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Huizen, Naarden, Naar-

dermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos (vrij gewoon, Peerdeman), Amsterdam,

Zaandam, Nek, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Bergen, Alkmaar, Castricum, Bakkum, Heems-
kerk, Overveen, Aerdenhout, Heemstede, Vogelenzang. Z.H.: Woerdense Verlaat, Lisse,

Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Rijswijk, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Rotterdam (ook

Kralingerhout, van der Aa), Schelluinen, Hendrik-Ido- Ambacht (zeldzaam, maar in 1963

niet minder dan 20 stuks. Bogaard), Zwijndrecht, Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis,

Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Cadzand. N.B.: Galder,

Dorst, Waalwijk, Sint Michielsgestel, Haaren, Kampina, Vessem, Bergeijk, Eindhoven,

Nuenen, Helmond, Someren, Helenaveen, Gassel. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Heel, de

Hamert, Arcen, Tegelen, Swalmen, Sint Odiliënberg, Merum, Montfort, Stein, Amstenrade,

Thull, Heerlerbaan, Aalbeek, Geulem, Bunde, Maastricht, Sint Pietersberg, Gronsveld, Die-

pendal. Vijlen, Bocholtz, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit, f. obscura nov. De laatste jaren zijn zeer donkere exem-

plaren bekend geworden, die onder elkaar wel iets verschillen, maar zonder bezwaar

tot dezelfde vorm gerekend kunnen worden. Lichaam sterk verdonkerd, niet zelden

zelfs zwart; middenveld van de voorvleugels zwartachtig, terwijl ook de rest van

de voorvleugels sterk verdonkerd kan zijn en de lichte niervlek scherp afsteekt;

achtervleugels eveneens veel donkerder. Plaat 11 fig. 7. Eernewoude (G. Dijk-

stra); Borgercompagnie, Peest, Vorden, Oostdorp (Zool. Mus.); Onnen, Glim-

men, Bennekom, Gassel (van de Pol) ; Wiessel (Leffef) ; Blaricum (van Tuijl)
;

Bussum (ter Laag); Huizen, Heemskerk (van Aartsen); Amsterdamse Bos

(Peerdeman); Swalmen (Pijpers); Heerlerbaan (Lukkien).

Holotype: $ van Peest, 8.VI.1952, in collectie Zool. Mus.

[Body strongly darkened, not rarely even quite black; central area of the fore wings blackish,

the rest of these wings may also be strongly darkened, whereas the reniform strongly contrasts;

hind wings also much darker.]

f. maculata Lempke, 1943. Exemplaren met eenkleurig geelachtige niervlek

werden nog bekend van: Noordlaren, Slijk-Ewijk (van de Pol); Velp (de Roo);

Soest, Hilversum, Weesp, Piasmolen (Zool. Mus.); Lunteren (Branger); Leiden

(Lucas) .

f. obsoleta Lempke, 1943. Exemplaren met geheel donker gevulde niervlek zijn

veel zeldzamer. Nog bekend geworden van Hoog-Soeren (Leffef) ; Bussum (ter

Laag); Zaandam (Aukema).
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f. flave scens Lempke, 1943. Exemplaren met lichte geelachtige gewaterde band

werden nog aangetroffen te: Lelystad, Bennekom (van de Pol); Doorn (Zool.

Mus.); Zeist (Brouwer); Bussum (ter Laag).

f. pallida Lempke, 1943. Een prachtig licht exemplaar werd door van Aartsen
gevangen te Oostkapelle (Zool. Mus.). Zie plaat 11 fig. 8.

f. postmarginata nov. Achtervleugels witachtig met brede donkere achterrand.

Beemster, $, 4.VL1960 (holotype, Huisenga).

[Hind wings whitish with a broad dark marginal band.}

f. clausa Lempke, 1943. Exemplaren, waarbij de twee dwarslijnen elkaar aan

de binnenrand van de voorvleugels raken, werden nog bekend van: Apeldoorn

(Leffef, in Zool. Mus.); Bakkum (Aukema).

f. semiconjluens Lempke, 1943. Niet al te zeldzaam, zoals uit de volgende

nieuwe vindplaatsen blijkt: Noordbroek, Arnhem, Hilversum, Velzen (Zool. Mus.).

Dwergen. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Nuenen (Neijts); Maasniel

(Franssen); Sint Michielsgestel (Knippenberg); Montfort (Maassen); Nije

Mirdum (Mulder); Plasmolen (Leids Mus.).

Phlogophora Treitschke

Phlogophora meticulosa L. Tijdschr. Entom. 85: 122; Cat. VII: (449). De
vlinder is nu bekend van alle waddeneilanden met uitzondering van Ameland en

Rottum en komt overigens in het gehele land op allerlei grondsoorten voor. Het

aantal kan nogal schommelen. In sommige herfsten is meticulosa zeer gewoon

(1961, 1962 bijv.), in andere veel schaarser (zoals in 1963). Natuurlijk zullen

deze schommelingen in aantal voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door

oecologische factoren, maar mogelijk hebben zij ook iets te maken met de sterke

neiging tot trekken of zwerven, zoals die blijkt uit herhaalde vangsten van de

vlinder op het Nederlandse lichtschip Noord Hinder en op Britse lichtschepen.

De eigenschap van de soort zowel als imago als in verschillende stadia van de

rups en als pop te kunnen overwinteren maakt de volgorde van de generaties tot

een nogal gecompliceerde zaak. Decemberwaarnemingen van vlinders zijn de vol-

gende: 3O.XII.i943 een dood exemplaar in een sloot te Nijkerk (H. Terlouw);

I.XII.1945 één tegen een boomstam te Twello (Coldeweij); 2. XII. 1945 een pas

uitgekomen vlinder met nog slappe vleugels te Middelie (S. DE Boer); 14.XII.

1947 $ te Katwoude, 21.XIL1947 $ te Amsterdam (Witmond) ; 13.XIL1948,

vers exemplaar op straat te Leeuwarden (van Minnen); 11.XII.1948, een vlinder

op een boom te Babberich (Postema); 28.XII.1953 te Doorn (Elfferich);

XII. 1948, e. 1., Zeist (Gorter); lO.XII.i96l fraai exemplaar op de lamp te

Montfort (Maassen).

Minstens even opvallend zijn vangsten van imagines in januari en februari. De

volgende kunnen vermeld worden: 3.1.1948, een overwinterend exemplaar in huis

te Hilversum (Caron); 12.1.1948 een vlinder gekweekt uit een half december té

Zeist gevonden rups (Brouwer); 17.1.1949, een vers exemplaar te Nuenen

(Neijts); 24.1.1949 een vlinder te Leeuwarden (van Minnen); 27.1.1949, een

vers dier buiten te Naaldwijk (Meurer) ; op dezelfde datum een vlinder te Stein
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(Pater Munsters); 1. II. 1949 weer een exemplaar te Stein; 7.1.1950 een vlinder

bij -4° C buiten te Amsterdam (van Oorschot); 22.11.1959 een vlinder in huis

te Amsterdam (Engel). Op al deze gegevens aansluitend zijn enerzijds een aantal

waarnemingen in november, anderzijds in maart en april.

Interessant is een eik week in de open lucht van Peerdeman in 1961. De rupsen

groeiden zeer onregelmatig op. Verpoppingsrijpe rupsen gingen dood bij vorst,

maar de niet volwassen rupsen en de poppen doorstonden de lage temperatuur

zonder enige schade. Ik ken geen enkele andere inlandse soort, die in staat is in

zoveel verschillende stadia te overwinteren. Overigens blijft het een feit, dat tneti-

culosa nooit zo talrijk is als in het najaar.

Variabiliteit, f. su j f usa Warren, 1911. De bekende vorm met rood-

achtige voorvleugels blijft zeldzaam, maar is wel vrij geregeld in een enkel exem-

plaar onder de soort aan te treffen. Van enige samenhang met warme of koude

zomers, zoals Balfour meende opgemerkt te hebben, is ook na 1943 niets geble-

ken. Weweten dan ook nog niets over de factor of factoren, waaraan de vorm zijn

ontstaan te danken heeft. Nieuwe vindplaatsen (zonder opgave van de collecties)

zijn: Raalte, Wiessel, Apeldoorn, Slijk-Ewijk, Amersfoort, Zeist, Zaandam, Mid-

delie, Heemskerk, Aerdenhout, Rotterdam, Oostvoorne, Melissant, Burgh, Westen-

schouwen, Valkenisse, Bergeijk, Eindhoven, Stein, Neercanne, Sint Pietersberg,

Epen, Vaals. Ook wat minder extreme overgangsexemplaren komen voor.

f. viride scens Lempke, 1943. Exemplaren met zuiver groene voorvleugels zonder

spoor van rood of rose zijn veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Lef-

FEF, in Zool. Mus.); Amersfoort (Nieuwland); Slijk-Ewijk (van de Pol).

f. jlavescens Saundby, 1963, Ent. Ree. 75: 85. Sterk verbleekt. De grondkleur

van de voorvleugels licht geelachtig wit, de tekening licht geelachtig groen, achter-

vleugels eveneens lichter dan normaal; lichaam dezelfde lichte kleur als de voor-

vleugels. Plaat 11 fig. 5. Amsterdam, $, 20.IX.1902 (Leids Mus.).

f. fumosa Cockayne, 1951, Ent. Ree. 63: 160, plaat 5 fig. 3. Voorvleugels en

thorax verdonkerd. Bij het holotype waren de achtervleugels normaal van kleur,

maar de naam kan naar mijn mening gebruikt worden voor alle opvallend ver-

donkerde exemplaren, waarbij ook de achtervleugels hun gewone lichte kleur mis-

sen. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Berg en Dal (Boldt); Zeist (Gorter);

Amsterdam, Katwoude (Witmond); Middelie (de Boer).

f. reducta Lempke, 1943. Exemplaren, waarbij het donkere middenveld de

binnenrand van de voorvleugels niet bereikt, zijn blijkbaar vrij zeldzaam. Nieuwe

vindplaatsen: Glimmen, Lelystad, Slijk-Ewijk (van de Pol); Eindhoven (van

Dulm).

f. trapezina Lempke, 1943. Ook dieren met opvallend verbreed middenveld

waar dit de binnenrand raakt, komen weinig voor. Nieuwe vindplaats: Voerendaal

(Zool. Mus.).

f. ivesti Chalmers-Hunt, 1961, Entomologist 94: 282, pi. VII fig. 9. Op de voor-

vleugels loopt de antemediane lijn van de voorrand min of meer verticaal omlaag

tot dicht bij de binnenrand, buigt dan buitenwaarts en loopt vrijwel horizontaal

even boven de binnenrand om daarna weer omhoog te gaan in de richting van de

voorrand. In het subapicale gebied ligt franjewaarts van de lijn een lichte vlek.

Zie plaat 11 fig. 6. Amersfoort (Nieuwland).
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f. minor Cabeau, 1925. Dwergen werden nog bekend van Slijk-Ewijk (van de

Pol) ; Den Haag (Zoöl. Mus.) ; Oostkapelle (van Aartsen) ; Nuenen (Neijts)
;

Epen (van Wisselingh).

Teratologisch exemplaar. Rechter achtervleugel ontbreekt. Zeist

(Gorter) .

Callopistria Hübner

Callopistria juventina Cramer. Tijdschr. Entom. 95: 279; Cat. XI: (890). De
vangst te Aerdenhout in 1951 is een unicum gebleven in het westen van Neder-

land. Daarentegen is de vlinder sinds 1952 op verschillende plaatsen in het zuiden

en midden van Limburg gevangen, bij voorkeur in bosachtig terrein. Waarschijnlijk

is er een samenhang tussen deze vondsten en die in België. Of juventina in dit

deel van ons land steeds is aan te treffen, is op het ogenblik nog moeilijk uit te

maken. De aantallen zijn in de regel zeer klein.

Ook uit het omringende gebied zijn nieuwe vondsten bekend geworden, die

voor een deel toch wel doen denken aan recente pogingen tot gebiedsuitbreiding.

In de omgeving van Hamburg werd in 1954 een exemplaar te Beimoor (ten oosten

van de stad) aangetroffen {Bombus 1: 354, 1954). In België werd de soort voor

het eerst vermeld van Baudour (in Henegouwen, ten noordwesten van Bergen),

waar in 1941 een rups gevonden werd {Lamhillionea 44: 10, 1944). In 1949

werd de vlinder vermeld van Strijtem (in Brabant, ten westen van Brussel) {Lam-

hillionea 49: 17 en 107). In 1955 werd een vlinder te Brussel tegen een muur

gevonden (op. cit. 58: 72, 1958). Tenslotte werd in 1963 een exemplaar te War-

sage (prov. Luik) gevangen (op. cit. 63: 22, 1964). Ook in Engeland is juventina

een paar maal gesignaleerd. Het eerste exemplaar werd in 1959 in de Leighton

Woods (Sussex) gevonden {Ent. Gazette 11: 3, I960). Het tweede werd in 1962

te Wye (Kent) aangetroffen {Proc. Trans. South London ent. nat. Hist. Soc.

1962: 45, pi. 1 fig. 7, 1963).

De Nederlandse vangsten liggen tussen eind juli en de tweede helft van augus-

tus (30.VII— 19.VIII).

Vindplaatsen. Lbg.: Swalmen, 9.Vni.l952 (Pijpers, nu in Mus. Rotterdam);

Geulem, in 1954 en 1955 tussen 4.VIII en 19.VIII samen zeven stuks (Hardonk; hiervan

vier mannetjes en een 9 in Zoöl. Mus.); Valkenburg, 6.VIII.1963 (Huisenga); Gronsveld,

juli 1961 (Leffef, in Zoöl. Mus.); Epen, 5.VIII.1954 en 30.VII.1956 (van Wisselingh).

Ipimorpha Hübner

Ipimorpha retusa L. Tijdschr. Entom. 85: 87; Cat. VII: (414). Hoewel de

vlinder over een groot deel van het land verbreid is, is hij op vele vindplaatsen

toch vrij schaars, vooral op drogere gronden. In vochtiger terreinen kan hij echter

soms tamelijk gewoon zijn. In het waddendistrict is retusa nu bekend van Schier-

monnikoog en Terschelling.

De vUegtijd kan tot in oktober duren. De uiterste data worden nu: 4. VII —lO.X.

De laatste datum werd in 1962 door van Aartsen genoteerd (na 2.X door

Bogaard, die in hetzelfde jaar te Hendrik-Ido- Ambacht een exemplaar ving).
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in klein aantal, Tanis), Sexbierum, Sint Anna
Parochie, Leeuwarden, Tietjerk, Eernewoude, Hieslum, Oosterwolde, Nijetrijne, Oude Mir-

dum, Dedguin, Tjerkwerd. Dr.: Donderen, Norg, Eelde, Peize, Schoonlo, Wijster, Havelte.

Ov.: Denekamp, Volthe, Albergen, Almelo, Saasveld, Holten, Raalte, Abdij Sion, Platvoet,

Vollenhove, Marknesse. Gdl.: Wiessei, Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo, Uchelen, Empe,
Laag-Soeren, Hoenderlo, Otterlo, Wageningen, Bennekom, Lunteren; Zutfen, Eefde, Almen,
de Velhorst, Korenburgerveen, Doetinchem, Hoog-Keppel, Babberich, Loerbeek; Slijk-Ewijk.

Utr.: Utrecht, Vreeland. N.H.: 's-Graveland, Kortenhoef, Bussum, Naardermeer, Weesp,
Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Halfweg, Landsmeer, Zaandam, Middelie, Oost-

huizen, Hoorn, Schoorl, Egmond aan Zee, Castricum, Heemskerk, Bloemendaal, Aerdenhout,

Heemstede. Z.H.: Woerdense Verlaat, Leiden, Oegstgeest, Delft, Wateringen, Staelduin,

Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht (van

1956—1960 gewoon, daarna veel zeldzamer. Bogaard), Oostvoorne, Hellevoetsluis, Middel-

harnis, Melissant, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valke-

nisse, Cadzand. N.B.: Ulvenhout, Biesbosch, Waalwijk, Drunen, Haaren, Eindhoven, Schaft,

Someren, Gassel, Sint Anthonis, Helenaveen. Lbg.: Sevenum, Grubbenvorst, Tegelen, Steijl,

Heel, Stein, Heerlerbaan, Voerendaal, Heer, Gronsveld, Rijckholt, Slenaken, Vijlen, Lemiers,

Vaals.

Variabiliteit, f. gr

i

sea Lempke, 1943. Enkele exemplaren met donker-

grijze voorvleugels werden nog aangetroffen te: Volthe (van der Meulen);
Denekamp, Kortenhoef, Serooskerke, Brabantse Biesbosch, Gronsveld (Zool.

Mus.); Heemskerk (Westerneng); Epen (van Wisselingh).

f. gracilis Haworth, 1809. De vorm met roodachtige voorvleugels is niet zeld-

zaam.

f. obscura nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels sterk verdonkerd,

zwartachtig. Volthe, Almelo (van der Meulen); Vreeland, Epen (van Wisse-

lingh); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Serooskerke-Walcheren (holotype,

9, 1.VIII.1938, Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore and hind wings strongly darkened, blackish.]

f. submarginata nov. Bovenzijde voorvleugels: de gewaterde band is duidelijk

lichter dan de grondkleur. Vreeland, $ , 27.VII.194l (holotype, van Wisse-

lingh).

{Upper side fore wings: the area between postmedian and submarginal line is distinctly

paler than the ground colour.}

f. nidi tans Lempke, 1943. Exemplaren met scherpe lichte tekening werden nog

bekend van: Schiermonnikoog (van Wisselingh); Denekamp (Zool. Mus.);

Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.).

f. obsoleta nov. Voorvleugels met zeer zwakke nauwelijks zichtbare tekening.

Sloten-N.H. (9, juli 1880, holotype), Weesp, Zoutelande, Breda (Zool. Mus.);

Wassenaar (van Wisselingh).

[Fore wings with obsolete markings.]

Ipimorpha subtusa Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 86; Cat. VIL (413). De vlin-

der is het minst verbreid in het Hafdistrict en in het noordoosten van het land.

Daarentegen zijn in het Fluviatiel District belangrijk meer vindplaatsen bekend dan

van de vorige soort. Het zuidoosten van het land blijft echter het deel met de
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sterkste verbreiding. Hier zullen maar weinig plaatsen zijn, waar de soort niet is

aan te treffen. In het Waddendistrict is subtusa tot nog toe alleen bekend geworden

van Terschelling, dat trouwens het best doorzochte waddeneiland is.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van september duren. De uiterste data

worden nu: 27.VI— 19.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Sexbierum, Leeuwarden, Tietjerk, Eernewoude,

Oosterwolde, Nijetrijne, Nije Mirdum, Oude Mirdum (weinig, Leffef), Tjerkwerd. Gr.:

Glimmen, Borgercompagnie. Dr.: Roden, Donderen, Schoonlo (gewoon, Leffef), Wijster.

Ov.: Volthe, Almelo, Hengelo, Raalte, Holten, Abdij Sion, Deventer, Vollenhove, Mark-

nesse. Gdl.: Garderbroek, Wiessel, Teuge, Hoenderlo, Otterlo, Renkum, Bennekom, Lunteren;

Gorssel, Eefde, Neede, Winterswijk, Woold, Hoog-Keppel, Babberich, Loerbeek; Slijk-Ewijk,

Buren, Ingen, Geldermalsen. Utr.: Odijk, Utrecht, Amersfoort. N.H.: 's-Graveland, Korten-

hoef, Bussum, Naarden, Naardermeer, Weesp, Amsterdam, Amsterdamse Bos (gewoon,

Peerdeman), Zaandam, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Schoor!, Bergen, Castricum, Heems-

kerk, Bloemendaal, Aerdenhout. Z.H.: Meijendel, Voorschoten, Delft, Vlaardingen, Schel-

luinen, Hendrik-Ido-Ambacht (van 1956—1960 zeldzaam, daarna gewoon, meer dan retusa,

Bogaard), Oostvoorne, Hellevoetsluis, Melissant. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen,

Oostkapelle, Valkenisse, Goes, Cadzand. N.B.: Waalwijk, Drunen, Haaren, Sint Michiels-

gestel, Kampina, Nuenen, Eindhoven, Someren, Helenaveen, Gassel. Lbg.: Horst, Grubben-

vorst, Swalmen, Merum, Sint Odiliënberg, Herkenbosch, Montfort, Stein, Brunssum, Heerler-

baan, Wijlre, Bunde, Heer, Cannerbos, Gronsveld, Slenaken, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit, f. rujescens Lempke, 1943. Exemplaren met roodachtige

voorvleugels werden verder bekend van: Amsterdam (Zool. Mus.); Aerdenhout

(VAN WiSSELINGH).

f. grisea Lempke, 1943. Exemplaren met zuiver donkergrijze voorvleugels wer-

den aangetroffen te: Apeldoorn, Oisterwijk, Gronsveld (Zool. Mus.); Aerdenhout

(VAN WiSSELINGH).

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig bruin. Oosthuizen,

$ , 8.VIII.1954 (holotype, DE Boer).

[Ground colour of the fore wings blackish brown.}

f. bicolor nov. Wortelveld en achterrandsveld van de voorvleugels donker,

middenveld licht afstekend. Hendrik-Ido-Ambacht, $, 11.VII.1958 (holotype,

Bogaard).

[Basal and outer areas of the fore wings dark, central area contrasting through a distinctly

paler ground colour.]

f. rufolineata Lempke, 1943. Nieuwe vindplaatsen van exemplaren met rood-

achtige dwarslijnen en omranding van de vlekken: Marknesse (van de Pol);

Amsterdamse Bos (Peerdeman); Rotterdam (Zool. Mus.); Schelluinen (Lucas).

f. conjuncta nov. De ronde vlek raakt de tapvlek. Apeldoorn (holotype, DE

Vos).

[The orbicular touches the claviform.]

Dwergen. Twello (Coldeweij); Kortenhoef (Zool. Mus.); Montfort (Maas-

sen); Stein (Missiehuis); Epen (van Wisselingh).
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Enargia Hübner

Enargia paleacea Esper. Tijdschr. Entom. 85: 80; Cat. VII: (407). Heel duide-

lijk weer een soort, die zijn areaal in de loop van deze eeuw in ons land sterk uit-

gebreid heeft. Aan het einde van de 19de eeuw waren slechts drie vindplaatsen

bekend: Nederhorst den Berg, Breda en de Sint Pietersberg. In 1943 kon ik daar

10 nieuwe aan toevoegen. Thans, ruim 20 jaar later, volgt een lijst van weer 65

nieuwe vindplaatsen, terwijl de vlinder op verscheidene van de reeds vermelde na

1943 herhaaldelijk aangetroffen is. Dat hij nog steeds bezig is zijn gebied uit te

breiden, blijkt uit vangsten in het Hafdistrict en het Fluviatiel District, biotopen,

die volkomen van zijn normale vindplaatsen afwijken. Deze vangsten zullen dan

ook merendeels wel zwervers betreffen. Natuurlijk moeten we de moderne vang-

methoden door een veel groter aantal verzamelaars dan vroeger niet uit het oog

verliezen. Maar daar de vlinder volgens de ervaring van Leffef nog veel beter op

stroop dan op licht komt (wat hij overigens ook voortreffelijk doet), had de vorige

generatie van verzamelaars hem zeker niet gemist als hij er werkelijk geweest was.

Het voornaamste biotoop wordt gevormd door bosachtige gebieden op drogere

gronden, wat wel duidelijk blijkt uit het voorkomen op de Veluwe. Uit het om-

ringende gebied zijn mij slechts enkele nieuwe gegevens bekend geworden. In

Denemarken heeft de vlinder zich in Jutland uitgebreid. Zie Hoffmeyer, De
Danske Ugler, 2de druk: 278, 1962. Uit het omringende Duitse gebied zag ik

alleen een vermelding van Rheidt in de voormalige Rijnprovincie (Künnert,

1957, Ent. Z. Frankfurt 61: 152), maar gezien onze ervaring in Limburg moet

paleacea ook hier gewoner geworden zijn. In België zijn uitsluitend enkele nieuwe

vindplaatsen in het oosten van het land bekend geworden. De heer De Laever

gaf mij de volgende op: Seraing (Luik), Hotton, Han-sur-Lesse, Virton (alle in

de prov. Luxemburg) en Membre s. Semois (Namen). In Groot-Brittannië is het

areaal wel iets uitgebreid, maar niet in die mate als bij ons. Uit Schotland zijn nu

ook enkele vindplaatsen bekend. Zie South, Moths Brit. Isles, nieuwe editie 1 :

327 (1961).

De vliegtijd kan al eind juni beginnen en voortduren tot in oktober. De uiterste

data worden nu: 23. VI

—

7.X. De vroegste datum werd in 1959 door Pater Mun-
sters waargenomen te Stein (29.VI.1947 te Bennekom, van de Pol, 30.VI.1959

te Hoenderlo, Leffef). De laatste datum werd in 1962 door Leffef te Westen-

schouwen genoteerd.

Vindplaatsen. Fr.: Sexbierum (1964, Stobbe). Dr.: Roden, Eext, Schoonlo. Ov.:

Volthe, Saasveld, Abdij Sion, Colmschate. Gdl.: Wiessel, Hoog-Soeren, Assel, Teuge, Uche-

len, Imbosch, Hoenderlo, Otterio (gewoon), Lunteren; Gorssel, Almen, Ruurlo, Neede,

Korenburgerveen, Winterswijk; Slijk-Ewijk, Neerijnen. Utr.: Rhenen, Amerongen, Zeist,

Bilthoven. N.H.: Bussum, Halfweg (1964, van Aartsen), Oosthuizen (1956, de Boer),

Schoorl, Overveen. Z.H.: Schelluinen (1964, Slob), Dordrecht (1964, kapelaan Groenen-

dijk), Oostvoorne, Hellevoetsluis. Zl.: Burgh, Haamstede (bij het kasteel, gewoon, Leffef),

Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Boxtel, Bergeijk, Nuenen, Helenaveen (vrij gewoon,

Leffef). Lbg.: Geijsteren, Sevenum, Castenray, Venlo, Tegelen, Swalmen, Roggel, Maalbroek,

Vlodrop, Posterholt, Montfort, Stein, Simpelveld, Bunde, Heer, Rijckholt, Gronsveld, (Epen,

reeds bekend, in sommige jaren vrij talrijk, bijv. 25 in 1954, van Wisselingh), Vijlen,

Lemiers.
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Variabiliteit. Nu het Zool. Mus. over een flinke serie beschikt, is het

duidelijk, dat de typische vorm verreweg het meest hier te lande voorkomt.

f. angulago Haworth, 1809. De vorm met diep oranjegele voorvleugels is waar-

schijnlijk wel overal onder de soort aan te treffen, maar is veel schaarser.

f. pallida nov. Grondkleur van de voorvleugels bleekgeel. Twello, Otterlo,

Geulem (Zool. Mus.).

Holotype: ^ van Otterlo, 22. VIII. I960, in genoemde collectie.

[Ground colour of the fore wings pale yellow.]

f. suffusa nov. Voorvleugels sterk verdonkerd door een min of meer dichte

bestuiving van zwarte schubben. Hoenderlo, Otterlo, Halfweg, Gronsveld (Zool.

Mus.); Epen, 9 (van Wisselingh).

Holotype: 5 van Halfweg, 14.VIII.1964 (van Aartsen leg., in Zool. Mus.).

[Fore wings strongly darkened through a more or less strong suffusion with black scales.]

f. obsoleta nov. Tekening van de voorvleugels zeer zwak. Apeldoorn, Helena-

veen (Leffef, in Zool. Mus.); Otterlo, Sint Pieter (Zool. Mus.); Epen, Vaals

(van Wisselingh).

Holotype: 9 van Sint Pieter, 15. VII, in Zool. Mus.

[Markings of the fore wings obsolete.]

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Apeldoorn, 9 , 26.VII.

1953 (holotype, Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Apeldoorn, 9, 22.VIII.1956 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.); Otterlo (Zool.

Mus.); Ruurlo (Lukkien) ; Epen (van Wisselingh).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. confluens nov. Ronde vlek en niervlek samengesmolten tot één enkele vlek.

Epen, 5, 21.VIII.1954 (holotype, van Wisselingh).

[Orbicular and reniform completely fused.]

Dwergen. Apeldoorn, Otterlo, Geulem (Zool. Mus.); Zeist (Gorter).

Enargia ypsillon Schiff. Tijdschr. Entom. 90: 83; Cat. VIII: (493). De in

1949 gegeven verbreiding is wel juist. Toch valt het aantal nieuwe vindplaatsen

vooral in het oosten van het land niet mee, een aanwijzing, dat de vlinder niet

overal tot de gewone soorten behoort. In het Hafdistrict en in het zuiden van het

land is hij daarentegen goed verbreid. In het Waddendistrict is ypsillon nu bekend

van Texel, Vlieland en Terschelling (hier niet zeldzaam, Tanis).

De vlinder kan al begin juni verschijnen. De uiterste data worden nu: l.VI —
8. VIII. De vroegste datum werd in 1947 te Stein waargenomen door Pater Mun-

sters (3.VI.1954 te Marknesse, van de Pol).
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Leeuwarden, Tietjerk, Nije-

trijne, Friens, Oude Mirdum, Tjerkwerd. Dr.: Peize, Donderen, Norg, Zuidlaren, Schoonlo,

Hooghalen. Ov.: Volthe, Bornerbroek, Raalte, Abdij Sion, Colmschate, Marknesse. Gdl.:

Voorthuizen, Garderbroek, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge, Uchelen, Hoenderlo, Bennekom,

Ederveen, Lunteren; Eefde, Ruurlo, De Velhorst, Babberich; Ooy, Slijk-Ewijk. N.H.: Naarden,

Naardermeer, Weesp, Amsterdamse Bos, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Nek, Schoorl, Bergen,

Bakkum, Heemskerk, Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Leiden,

Oegstgeest, Den Haag, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Arkel, Dubbeldam,

Hendrik-Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen,

Oostkapelle, Valkenisse, Goes, Cadzand. N.B.: Hilvarenbeek, Helvoirt, Sint Michielsgestel,

Haaren, Kampina, Nuenen, Eindhoven, Schaft, Someren, Deurne, Sint Anthonis. Lbg.: Seve-

num. Velden, De Hamert, Herten, Linne, Montfort, Stein, Schinveld, Brunssum, Heerlerbaan,

Bocholtz, Eijs, Wijlre, Heer, Gronsveld, Vijlen, Lemiers.

Variabiliteit, f. cinerea Heinrich, 1923. De vorm met lichtgrijze normaal

getekende voorvleugels werd nog aangetroffen te: Weesp, Voerendaal (Zool.

Mus.); Nuenen (Neijts); Geulem, Epen (van Wisselingh).

f. obscura Favre, 1897. Overal zeer gewoon, vooral bij het 9 .

f. corticea Esper, [1788]. Exemplaren met roodbruine grondkleur van de voor-

vleugels blijven zeldzaamheden. Nieuwe vindplaatsen: Aalten (van Galen);

Heemstede (von Herwarth); Nuenen (Neijts).

f. nigrescens Tutt, 1892. Ook de vorm met zwartachtige voorvleugels komt nog

weinig voor. Nieuwe vindplaatsen: Vorden, Noorden, Oegstgeest (Lucas); Oost-

huizen (de Boer); Aerdenhout, Heemstede (van Wisselingh).

f. obsolescens Lenz, 1927. De vorm met zeer zwak getekende voorvleugels is

vrij gewoon.

f. juncta Lempke, 1949. Overal gewoon onder de soort.

f. semiconjluens Lempke, 1949. Vrij gewoon, eveneens haast overal onder de

soort aan te treffen.

f. confluens Lempke, 1949. Deze extremere vorm daarentegen blijft een zeld-

zaamheid. Ik ken geen nieuwe vindplaatsen.

Dwergen. Lunteren (Branger); Aerdenhout (van Wisselingh).

Dicycla Guenée

Dicycla oo L. Tijdschr. Entom. 85: 80; Cat. VII: (407). Het is nu wel duide-

lijk, dat deze soort hier te lande niet inheems is. Wekennen slechts vangsten uit

de jaren 1869, 1872, 1877 en 1940 (en de nog oudere niet gedateerde waarneming

te Empe). Wel is de vlinder in een deel van de vorige eeuw hier blijkbaar een iets

minder zeldzame gast geweest dan hij later geworden is. Overigens blijft de vangst

van maar liefst tien stuks te Borne in 1940 wel heel merkwaardig (enkele van deze

exemplaren bevinden zich nu in Zool. Mus.).

Ook uit het omringende gebied is weinig nieuws te melden. In Denemarken

heeft men dezelfde ervaring als bij ons. In de vorige eeuw is de vlinder plaatselijk

gewoon geweest, maar uit de 20ste eeuw zijn slechts enkele vangsten bekend van

1900, 1910 en 1938 (Hoffmeyer, De Danske Ugler, 2de druk, p. 276—277,

1962). In het noordwesten van Duitsland is geen enkele nieuwe waarneming ge-

meld. Uit België werd slechts één nieuwe vangst bekend: Saint Mard (bij Virton,

prov. Luxemburg) in 1963 {Linn. Belg. 2: 127, 1964).
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Cosmia Ochsenheimer

Subgenus Cosmia Ochsenheimer

Cosmia (Cosmia) affinis L. Tijdschr. Entom. 85: 85; Gat. VII: (412). Niet-

tegenstaande het vrij grote aantal vindplaatsen is de vhnder toch tamehjk lokaal,

althans nu, wat waarschijnlijk wel zal samenangen met de veel geringere aanplant

van de voornaamste voedselplant, de iep. Toch kan het dier ook nu nog op plaatsen,

waar de boomsoort in voldoende mate aanwezig is, vrij gewoon zijn. In het Wad-
dendistrict bekend van Terschelling en Schiermonnikoog.

De vliegtijd kan tot in de derde decade van september duren. De uiterste data

worden nu: 20. VI —24. IX. De laatste datum werd in 1956 te Stein waargenomen

(Pater Munsters).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (niet gewoon, Tanis), Sexbierum, Tietjerk, Friens,

Oude Mirdum, Tjerkwerd. Dr.: Schoonlo. Gdl.: Ermelo, Nunspeet, Wiessel, Apeldoorn,

Teuge, Laag-Soeren; Hoog-Keppel; Slijk-Ewijk. Utr.: Grebbe, Vreeland. N.H.: Bussum,

Weesp, Middelie, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Groet, Bergen, Velzen, Santpoort, Bentveld,

Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Arkel, Hellevoetsluis, Melissant, Goedereede, Ouddorpi. Zl.:

Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Uden, Helena-

veen. Lbg.: Sevenum, Montfort, Stein, Amstenrade, Heerlen, Chèvremont, Eijs, Geulem,

Bunde, Heer, Cannerbos, Gronsveld, Mheer, Vijlen.

Variabiliteit. Of de typische vorm met roodachtige voorvleugels nu nog

de hoofdvorm is, is zeer de vraag. Plaatselijk althans zeker niet. Bij de flinke serie

van Walcheren van van Aartsen bevond zich maar een enkel exemplaar. De

meeste dieren waren donker tot zeer donker.

f. suf f usa Tutt, 1892. De vorm met donkergrijze, soms iets groen getinte voor-

vleugels is thans gewoon en kan plaatselijk zelfs overheersen.

f. obsoleta-sïijfusa Tutt, 1892. Een variant van de vorige vorm, waarbij de witte

vlekjes aan de voorrand van de voorvleugels vrijwel verdwenen zijn, is veel zeld-

zamer. Nieuwe vindplaatsen: Weesp, Den Haag, Gronsveld (Zool. Mus.); Mid-

delie (de Boer); Epen (van Wisselingh).

f. ochrea Tutt, 1892. De vorm met licht okerachtig bruine voorvleugels is

evenmin gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Vreeland (Zool. Mus.); Vogelenzang

(van Wisselingh); Stein (van de Pol).

f. obsoleta-ochrea Tutt, 1892. De variant van de vorige vorm met nauwelijks

aanwezige witte vlekjes aan de voorrand van de voorvleugels werd nog aangetroffen

te: Bolsward (Zool. Mus.); Gronsveld (Leffef, in Zool. Mus.).

f. obsoleta Lempke, 1943. De vorm met typische roodachtige voorvleugels,

waarop de witte voorrandsvlekjes vrijwel geheel ontbreken, werd nog bekend van:

Paterswolde, Haarlem, Wassenaar (van Wisselingh); Slijk-Ewijk, Heemstede

(van de Pol); Stein (Missiehuis); Geulem, Gronsveld (Zool. Mus.); Cannerbos

(Lucas).

f. ajfinella Strand, 1915. De mooie vorm met opvallend grote witte voorrands-

vlekken is vooral in de lichtere vormen vrij verbreid.

f. nïgrimaculata Warren, 1911. De vorm met extra zwarte tekening op de voor-

vleugels is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Heer (van de Pol); Mechelen (van

Wisselingh) .
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f. bredemanni Warnecke, 1933, Entom. Anzeiger 13: 95. Voorvleugels normaal

getekend en gekleurd (dus variërend van typisch tot suf fusa), maar achtervleugels

eenkleurig zwart met gele franje, naar de wortel iets lichter. Plaat 11 fig. 12.

Tjerkwerd (Mulder); Slijk-Ewijk, Heemstede (van de Pol); Weesp (Zool.

Mus.); Middelie (de Boer); Schoorl (Aukema); Groet, Burgh (Peerdeman);

Aerdenhout, Epen (van Wisselingh); Den Haag (Leids Mus.); Oostkapelle

(van Aartsen); Mheer (ter Laag). Blijkbaar al een vrij verbreide vorm.

f. nigrata Schawerda, 1927, Verh. zool. -bot. Ges. Wien 11: (82). Voorvleugels

even zwart als de achtervleugels, maar de tekening is nog te zien. Ook deze extreem

melanistische vorm is uit ons land bekend: Ouderkerk, 5, I960 (Lourens);

Mheer, $, 1958 (ter Laag).

Dwergen. Gronsveld (Leffef, in Zool. Mus.); Eijs (van de Pol).

Cosmia (Cosmia) diffinis L. Tijdschr. Entom. 85: 84; Cat. VII: (411). Sinds

1943 zijn alleen enkele vangsten in het zuiden van Limburg bekend geworden,

zodat hier blijkbaar de tegenwoordige uiterste grens van het areaal in het westen

van het continent ligt. Dit verklaart ook de zeldzaamheid hier te lande. Nieuwe

gegevens uit het omringende gebied zijn mij niet bekend geworden.

De vliegtijd kan al in de eerste helft van juli beginnen. De uiterste data worden

nu: 10. VII— 12. VIII.

Vindplaatsen. Lbg.: Stein, 30.VII.1929, 5.VIII en 10.Vin.l958, 10.Vn.l959,

30.VII.1960 en 26.VII.1964 (collectie Missiehuis); Geulem, 4.VIII.1954 (Hardonk, nu in

Zool. Mus.).

Variabiliteit, f. pallescens nov. Bovenzijde voorvleugels: wortelveld

normaal van kleur behalve een smalle streep langs de binnenrand, de rest licht

roodbruin behalve een smalle band van de normale kleur langs de voorrand tot

aan de golflijn; achtervleugels en lichaam normaal van kleur. Plaat 11 fig. 13.

Geulem, $, 4.VIII.1954 (holotype. Hardonk leg., in Zool. Mus.).

[Upper side fore wings: basal area of the normal colour except a narrow stripe along the

inner margin, the rest pale red-brown except a narrow band of the normal colour along the

costa as far as the submarginal line; hind wings and body of normal colour.]

Subgenus Calymnia Hübner

Cosmia (Calymnia) pyralina Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 83; Cat. VII: (410).

Hoewel de vlinder inderdaad vooral in bosachtige gebieden voorkomt, zijn toch

ook een flink aantal vindplaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District

bekend geworden, zodat we wel mogen aannemen, dat pyralina ook hier een echte

indigeen is. In het Waddendistrict is het dier echter nog niet waargenomen.

Slechts een zeer kleine correctie op de vliegtijd, waarvan de uiterste data nu

worden: 23.VI— 14.VIIL

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (vrij gewoon, Leffef), Sexbierum, Leeuwarden,

Tietjerk, Friens, Beetsterzwaag, Oosterwolde, Oude Mirdum. Gr.: Veendam, Vlagtwedde.

Dr.: Peize, Roden, Zuidlaren, Eext, Schoonlo (talrijk, Leffef), Odoorn, Wijster. Ov.: Dene-

kamp, Volthe, Albergen, Saasveld, Wiene, Nijverdal, Raalte, Abdij Sion, Diepenveen, Plat-

voet, Vollenhove. Gdl.: Ermelo, Leuvenum, Uddel, Tongeren, Heerde, Wiessel, Hoog-Soeren,
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Assel, Teuge, Uchelen, Empe, Laag-Soeren, Hoenderlo, Lunteren; Zutfen, Eefde, "Warnsveld,

de Voorst, Ruurlo, Woold; Slijk- Ewijk, Heteren, Ingen, Geldermalsen. Utr.: Leusden, Amers-

foort, Maarsseveen. N.H.: 's-Graveland, Hilversum, Ouderkerk, Amsterdamse Bos (zeldzaam

Peerdeman), Beemster, Hoorn, Bergen, Heemskerk, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout

Heemstede. Z.H.: Noordwij kerhout, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar, Staelduin, Schelluinen

Arkel, Hendrik-Ido- Ambacht (weinig, Bogaard), Hellevoetsluis, Melissant. Zl.: Burgh

Haamstede, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Bergen op Zoom, Ulvenhout, Udenhout, Nieuw

kuik, Sint Michielsgestel, Haaren, Kampina, Vessem, Someren, Helenaveen, Gassel. Lbg.

de Hamert, Velden, Sevenum, Swalmen, Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Sittard, Amsten

rade, Bocholtz, Eijs, Wij Ire, Aalbeek, Geulem, Bunde, Heer, Cannerbos, Gronsveld, Mheer^

Mechelen, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit, f. arnoi Schawerda, 1924. De vorm met lichte, rosebruine

voorvleugels is vrij zeldzaam. Afgevlogen exemplaren, die oorspronkelijk de nor-

male purperachtig bruine grondkleur hadden, kunnen er sterk op gaan lijken.

Nieuwe vindplaatsen: Almelo (van der Meulen); Eext, Colmschate, Tongeren,

Apeldoorn (Zool. Mus.); Valkenisse (van Aartsen); Epen (van Wisselingh).

f. obscura Hoffmann, 1914, Mitt, naturiv. Ver. Steiermark 50: l4l. Grond-

kleur van de voorvleugels zwartbruin (en ook de achtervleugels sterk verdonkerd).

Plaat 11 fig. 14. Eext (Zool. Mus.); Platvoet, $, 1946 (Lukkien); Ratum

(Peerdeman) ; Slijk-Ewijk, Eijs (van de Pol) ; Aerdenhout (van Wisselingh)
;

Oostvoorne (Lucas); Montfort (Maassen); Gronsveld (van Aartsen). De

vorm verbreidt zich blijkbaar al vrij sterk onder de soort.

f. nigra nov. Voorvleugels eenkleurig zwartachtig, achtervleugels eveneens sterk

verdonkerd. Winterswijk, $ , 26.VII.1956 (holotype), Eijs (van de Pol).

[Fore wings unicolorous blackish, hind wings also strongly darkened.]

f. saturatebrunnea Strand, 1915, Arch. Naturgesch. 81 A(ll): 164. Kop, thorax

en vleugels bruiner. Blijkbaar worden hiermee exemplaren bedoeld, die de rood-

achtige tint in de grondkleur missen. Maarsseveen, een dier met grijsachtig bruine

voorvleugels (de Nijs).

f. dealbata nov. De witte vlekjes aan de voorrand van de voorvleugels ontbreken

volkomen, overigens normaal. Ermelo, $ , 1958, Saasveld, 9 , 1959 (van der

Meulen); Zeist (Gorter); Epen, $, 17.VII.1956 (holotype, plus twee andere

mannetjes van dezelfde vindplaats in 1952 en 1955, van Wisselingh).

[The white spots on the costa of the fore wings fail completely, for the rest normal.}

Dwergen. Zuidlaren, Doetinchem (Zool. Mus.); Zeist (Gorter).

Teratologisch exemplaar. $ met onontwikkeld abdomen, dat

slechts drie mmlang is. Hatert (van Wisselingh).

Cosmia (Calymnia) trapezina L. Tijdschr. Entom. 85: 81; Cat. VII: (408).

De vlinder komt in allerlei biotopen voor. Leffef merkt op: „Letterlijk overal,

maar toch het meest in eiken-berkenbosgebieden. Komt beter op stroop dan op

licht". Maar ook te Hendrik-Ido- Ambacht is trapezina gewoon (Bogaard). In

het Waddendistrict nu bekend van Texel (de Koog, Fischer), Vlieland, Terschel-

ling (gewoon, Leffef, Tanis) en Schiermonnikoog.

De vliegtijd kan al in de tweede helft van juni beginnen en nog iets langer duren
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dan in 1943 bekend was. De uiterste data worden nu: 2 2. VI (in 1943 te Rotter-

dam, Lucas) tot 5.X (in 1954 te Heemstede, van de Pol).

Variabiliteit. De gewoonste vorm is de typische, waartoe alle exemplaren

met lichte duidelijk getekende voorvleugels gerekend moeten worden, al zit ook

in deze groep nog vrij veel variatie.

f. pallida Tutt, 1892. De exemplaren met lichte onduidelijk getekende voor-

vleugels zijn bij de wijfjes gewoon, bij de mannetjes komen ze veel minder voor.

f. ochrea Tutt, 1892. Exemplaren met helder geelachtige duidelijk getekende

voorvleugels zijn gewoon, maar komen bij het $ minder voor dan bij het 9 ,

f. obsoleta-ochrea Tutt, 1892. Dezelfde kleurvorm, maar met onduidelijk ge-

tekende voorvleugels is bij het $ niet zeldzaam, maar komt bij het $ weinig voor

(in Zool. Mus. slechts een paar exemplaren van Kollum, Apeldoorn, Warnsveld en

Venlo).

f. carnea Warren, 1911. Exemplaren met lichte voorvleugels, maar waarbij alle

donkerdere partijen en vooral de middenschaduw mooi roodachtig van tint zijn,

zijn zeker niet gewoon. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. rufo-pallida Tutt, 1892. Exemplaren met lichte voorvleugels, maar waarbij het

hele middenveld roodachtig is, zijn daarentegen niet zeldzaam, maar komen bij het

$ meer voor dan bij het 9 .

f. aurantia Lempke, 1943. Exemplaren, waarbij de voorvleugels een oranje

grondkleur hebben, blijven vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Noordlaren, Ben-

nekom (van de Pol); Otterlo, de Voorst (Zool. Mus.); Montfort (Maassen);

Epen (van Wisselingh).

f. ruf a Tutt, 1892. Exemplaren met roodachtige duidelijk getekende voorvleu-

gels zijn gewoon en komen bij 5 en 9 ongeveer even talrijk voor. Verscheidene

exemplaren van deze kleurgroep hebben zeer donkere achtervleugels, die op de

lichte voorrand en de franje na soms bijna zwart zijn.

f. obsoleta-rufa Tutt, 1892. Dezelfde kleurvorm, maar met zwak getekende

voorvleugels, is beslist zeldzaam, wat wel duidelijk blijkt uit het feit, dat de col-

lectie van het Zool. Mus. slechts één $ en twee wijfjes bevat. Nieuwe vindplaatsen:

Oosterbeek, Soest, Bussum (Zool. Mus.); Steijl (Br. Anthonius).

f. conspersa Warren, 1911. Exemplaren met roodachtige voorvleugels, die sterk

donker bestoven zijn, komen bij het $ niet zeldzaam voor, maar zijn bij het 9

veel zeldzamer (in het Zool. Mus. slechts twee stuks van Apeldoorn en Otterlo).

f. ochrea-conspersa Lempke, 1943. Exemplaren met geelachtige sterk met zwarte

schubben bestoven voorvleugels zijn niet zeldzaam en komen bij 5 en 9 ongeveer

even veel voor.

f. grisea Tutt, 1892. Exemplaren met grijsachtige sterk donker bestoven voor-

vleugels zijn bij het $ gewoon, maar komen bij het 9 weinig voor (in het Zool.

Mus. slechts vier stuks van Apeldoorn, Twello, Lochem en Hollandse Rading).

f. brunnea nov. Grondkleur van de voorvleugels bruin, zonder rode of gele

tint. Valkenisse (Caron); Epen, 5, 10.VIIL1958 (holotype, van Wisselingh).

{Ground colour of the fore wings brown, without red or yellow tint.]

f. obscura nov. Voorvleugels zwartgrijs, achtervleugels iets lichter. Hoenderlo,

$, 4.VIILI96I (holotype), Assel, 1963 (van Aartsen, in Zool. Mus.).

{Fore wings black-grey, hind wings a little paler.}
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f. sagittata nov. Bovenzijde voorvleugels: aan de binnenkant van de golf lijn een

rij scherp afstekende zwarte v^figvormige vlekken. Groenekan (Leids Mus.); Zeist

(Gorter); Valkenisse, $ , 18.VII.1959 (holotype, van Aartsen, in Zool. Mus.).

[Upper side fore wings: on the inner side of the submarginal line a row of strongly

contrasting black sagittate spots.]

f. clausa nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnenrand

van de voorvleugels. Slijk-Ewijk, $, 10. VII. 1961 (holotype, van de Pol).

[The antemedian and the postmedian touch each other on the inner margin of the fore

wings.}

f. fasciata Erschoff, 1882. De vorm met lichte voorvleugels en een geheel ge-

vulde scherp afstekende donkerbruine middenband blijft zeldzaam. Een prachtig

exemplaar is afgebeeld op plaat 11 fig. 4. Nieuwe vindplaatsen: Saasveld (Molen-

ven), 1958 (van der Meulen); Zeist, 1959, 1963 (Gorter); Heemstede, 1954

(van de Pol); Stein, 1958 (Missiehuis); Brunssum, 1959 (Claassens).

f. lute s eens Wehrli, 1917. Exemplaren met eenkleurig geelachtige achtervleugels

zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Zeist (Gorter); Hilversum, Bussum

(Zool. Mus.); Haarlem (van der Meulen); Wassenaar (van Wisselingh);

Aarle-Rixtel (Peerdeman); Stein (Missiehuis); Lemiers (Delnoye).

f. postnigrescens nov. Gehele achtervleugel zwartachtig op de lichte franje na;

de lichte rand langs de costa ontbreekt dus. Stein, $ , 2 5. VII. 1927 (holotype,

Missiehuis) .

[The whole hind wing blackish with the exception of the fringes; the pale band along the

costa fails.]

Dwergen. Blijkbaar niet al te zeldzaam. Nunspeet, Apeldoorn, Velzen (Zool.

Mus.); Bussum (ter Laag); Heemskerk (Bank); Wassenaar (van Wisselingh).

Hyppa Duponchel

Hyppa rectilinea Esper. Tijdschr. Entom. 85: 125; Cat. VII: (452). Het meest

komt de vlinder voor in het centrale gedeelte van de Veluwe, in bosgebieden met

ondergroei van bosbessen. Plaatselijk is hij soms gewoon op smeer (Leffef, in

1954 80 op één avond!). Daarnaast is een enkele nieuwe vindplaats in Utrecht

bekend geworden in precies hetzelfde biotoop, terwijl ook Limburg een paar nieuwe

gegevens heeft opgeleverd.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van juli duren. De uiterste data worden

nu: ló.V^ —23.VII. De laatste datum stamt uit 1946, Steijl, Br. Anthonius.

Vindplaatsen. Gdl.: Speulderholt (bij Putten), Garderen, Elspeet, Uddel, Epe,

Cortei, Nierssen, Wiessei, Kootwijkerveen, Kootwijk, Hoog-Soeren, Assel, Uchelen, Spelder-

holt, Hoenderlo, Dabbelo, Imbosch. Utr.: Austerlitz (1953, Gorter). Lbg.: Steijl (1946,

Br. Anthonius), Cannerbos (1952, Leids Mus.).

Variabiliteit, f. semivirgata Tutt, 1892. Nog een enkel exemplaar werd

aangetroffen, waarbij alleen de onderhelft van de middenband van de voorvleugels

verdonkerd is: Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.).
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f. fuscomarginata nov. Bovenzijde voorvleugels: het achterrandsveld vrijwel

even donker als het middenveld, maar het wortelveld blijft licht bruingrijs. Apel-

doorn, $, 19.VI.1958 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.); Assel (van Aartsen,

in Zool. Mus.).

[Upper side fore wings; the postdiscal area almost as dark as the central area, but the basal

area remains pale brown-grey.]

f. postmarginata nov. Achtervleugels met brede donkere scherp afstekende

achterrandsband. Kootwijkerveen, $ , 1. VI. 1958 (holotype, Leffef, in Zool.

Mus.); Apeldoorn (van Aartsen, in Zool. Mus.).

[Hind wings with broad dark sharply contrasting band along the hind margin.]

f. 'pineta Lempke, 1943. Een exemplaar met elkaar rakende vlekken werd nog

bekend van Wiessel (Leffef, in Zool. Mus.).

f. semiconjluens Lempke, 1943. Een exemplaar met smal verbonden vlekken

van Breda, 1882 (Leids Mus.).

Actinotia Hübner ,'

Actinotia polyodon L. Tijdschr. Entom. 82: 252; Cat. IV: (259). In verband

met de voedselplant van de rups {Hypericum, hertshooi) liggen vrijwel alle vind-

plaatsen op de zandgronden en in het Krijtdistrict. Daarbuiten zijn slechts enkele

vangsten bekend geworden, die zeer waarschijnlijk vondsten aan spoorbanen of

zwervers betreffen. Op de meeste vindplaatsen is de vlinder vrij schaars of zelfs

zeldzaam. Alleen in het Duindistrict is polyodon plaatselijk soms tamelijk gewoon.

In de drie noordelijke provincies en op de waddeneilanden is de soort nog steeds

niet aangetroffen. Een deel van de noord westgrens van het areaal loopt blijkbaar

door ons land. In dit verband kan ook gewezen worden op de grote zeldzaamheid

van de vlinder op de Britse eilanden. Hier is hij alleen zeer sporadisch in de zui-

delijke helft van Engeland waargenomen, terwijl slechts één twijfelachtige vermel-

ding van Ierland bekend is.

De eerste generatie kan al in april beginnen te vliegen. De uiterste data ervan

worden nu: 30. IV (in 1954 te Swalmen, Lücker) tot 24.VI. Die van de tweede

generatie blijven: 11. VII —29. VIII. Heel zelden komt blijkbaar een partiële derde

generatie voor. In 1948 ving Delnoye nog op 17 oktober een exemplaar te Vaals.

Vindplaatsen. Ov.: Volthe, Almelo, Abdij Sion. Gdl.: Wageningen, Bennekom;

Eefde, de Voorst, Lochern, Aalten, Terborg, Babberich. N.H.: Hilversum, Halfweg (één

exemplaar in 1959, van Aartsen), Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Leiden

(1954, Lucas), Wassenaar. Lbg.: Sevenum, Swalmen, Heel, Sint Odiliënberg, Montfort,

Stein, Chèvremont, Simpelveld, Bocholtz, Geulem, Bunde, Cannerbos, Gronsveld, Rijckholt,

Cadier, Vaals.

Variabiliteit. Afgezien van kleine tintverschillen in de grondkleur van de

voorvleugels is niets van variatie te bespeuren.
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Apamea Ochsenheimer

Apamea monoglypha Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90: 62; Cat. VIII: (472).

Aan de in 1949 aangegeven verbreiding is niets nieuws toe te voegen. Reeds toen

was de vlinder van alle waddeneilanden met uitzondering van Rottum bekend en

dat is tot nog toe zo gebleven. Van de vangsten met de Rivon-lampen op Schouwen

merkt Leffef op: „Te Burgh en Haamstede astronomische aantallen. Blijkbaar een

ideaal milieu voor de soort hier".

De vliegtijd kan al eind mei beginnen en nog tot in oktober voortduren. Op
15.x. 195 3 ving Gorter nog een $ te Zeist. Of dit een exemplaar van een dan

wel zeer exceptionele tweede generatie is (die zelfs uit het zuiden van Europa niet

bekend is), dan wel een verlaat dier van de normale enige generatie, is moeilijk

uit te maken. Voorlopig lijkt me het laatste wel het waarschijnlijkste. De uiterste

data zijn nu: 31.V (in 1964 te Stein, Pater Munsters) tot 15. X.

Variabiliteit, f. pallida Lempke, 1949. Een mooi exemplaar met zeer

lichte grondkleur van Gronsveld (Peerdeman).

f. grisea Lempke, 1949. Exemplaren met donkergrijze grondkleur werden nog

bekend van Zuidlaren (Bouwsema), Middelie (de Boer) en Westenschouwen

(Leffef, in Zool. Mus.).

f. pallida-j asciai a Lempke, 1949. Een exemplaar met witachtige gewaterde band

werd te Apeldoorn gevangen (Leffef, in Zool. Mus.).

f. contraria Lempke, 1940. De vorm met donkerbruine grondkleur, maar met

grote lichte vlek aan de binnenrandshoek van de voorvleugels, is niet zeldzaam.

Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Lucas); Winterswijk (Oord); Valkenisse

(van Aartsen); Waalwijk (Didden); Swalmen (Pijpers); Brunssum (Giel-

kens); Chèvremont (Lukkien); Meerssen (Rijk).

f. fuscomarginata nov. Bovenzijde voorvleugels: grondkleur normaal, maar

het achterrandsveld donkerbruin, scherp afstekend. Harderwijk, ^ , 15. VI. I960

(holotype, Harsevoord) .

[Upper side fore wings: ground colour normal, but the area between postdiscal line and

hind margin dark brown, sharply contrasting.]

f. intacta Petersen, 1903. Zeer gewoon.

f. uniformata Weymer, 1878. Eveneens gewoon.

f. benesignata Lempke, 1949. De vorm met donkerbruine voorvleugels, waarop

de drie lichte dwarslijnen scherp afsteken, is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen:

Glimmen (van de Pol); Delfzijl, Wassenaar (van Wisselingh); Twello (Zool.

Mus.); Zeist (Gorter); Vierhouten, Apeldoorn, Oostvoorne (Lucas); Deurne

(Nies); Chèvremont (Lukkien).

f. hrunnea Tutt, 1889. De vorm met donkerbruine onduidelijk getekende voor-

vleugels is slechts van enkele nieuwe vindplaatsen bekend geworden: Doetinchem,

Renkum, Woerdense Verlaat (Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh).

f. injuscata White, 1871. De vorm met zwartbruine, duidelijk getekende voor-

vleugels komt door het gehele land onder de soort voor, al blijven het altijd op-

vallende dieren. Zowel bij deze als bij de volgende vorm schijnen de wijfjes te

overheersen.

I
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f. obscura Thierry Mieg, 1886. Ook hetzelfde kleurtype, maar met onduidehjk

getekende voorvleugels, is op alle vindplaatsen aan te treffen.

f. rosea Schönfeld, 1917. Dit moet wel een rariteit zijn. Ik heb er geen enkel

nieuw exemplaar van gezien.

f. juncta Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Delfzijl (van Wisselingh);

Bennekom (van de Pol).

f. semiconjluens Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Slijk-Ewijk (van de

Pol); Bilthoven (Zool. Mus.); Zaandam (Aukema); Woerdense Verlaat (van

Aartsen, in Zool. Mus.); Leiden (Leids Mus.).

f. obsoleta nov. Voorvleugels licht bruinachtig grijs, tekening zeer onduidelijk.

Plaat 12 fig. 1. Amsterdam, $, 8.Vn.l932 (holotype, van der Meulen).

[Fore wings pale brownish grey, markings obsolete.]

f. tangens nov. Bovenzijde voorvleugels: de twee dwarslijnen raken elkaar boven

de binnenrand en lopen dan weer uit elkaar. Den Haag, $ , 4.VIL1938 (Har-

donk, in Zool. Mus.); Vierhouten (Lucas).

[Upper side fore wings: the antemedian and the postmedian touch each other above the

inner margin, then separate again.}

Dwergen. Oosterend-Terschelhng (Lucas); Nije Mirdum (Mulder); Odoorn

(Peerdeman); Colmschate, Leuvenum, Ubbergen (Zool. Mus.); Zeist (Gorter);

Schelluinen (Slob).

Apamea lithoxylaea Schiff. Tijdschr. Entom. 90: 61; Cat. Vili: (471). Sinds

1949 zijn verschillende vindplaatsen in het Haf district bekend geworden. Merk-

waardig is dat de vlinder sterk in het Fluviatiel District verbreid blijkt te zijn.

Ook in het noorden van het land is hij nu aangetroffen en hij is tenminste van

één van de waddeneilanden bekend geworden. Hoewel de soort dus in een groot

deel van ons land blijkt voor te komen, is hij echter zelden op de vindplaatsen

werkelijk gewoon.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 4. VI —2 5. VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (één exemplaar in 1956 te West-Terschelling,

Leffef). Gr.: Groningen. Dr.: Schoonlo. Ov.: Deventer, Platvoet, Zwartsluis. Gdl.: Ermelo,

Heerde, Wiessel, Hoog-Soeren, Assel, Teuge, Uchelen, Hoenderlo, Kootwijkerveen; Almen,

Winterswijk, Loerbeek, Aerdt; Slijk-Ewijk, Buren, Geldermalsen, Neerijnen. Utr.: Leersum,

Zeist, Soesterberg, Vreeland. N.H.: 's-Graveland, Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Zaan-

dam, Beemster, Oosthuizen, Schoorl, Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Leiden,

Wassenaar, Voorschoten, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Rotterdam (ook Kralingerhout),

Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Dubbeldam, Zwartewaal. Zl.: Burgh,

Westenschouwen, Valkenisse, Krabbendijke, Cadzand. N.B.: Sint Michielsgestel, Haaren,

Oisterwijk, Kampina, Bergeijk, Geldrop, Someren, Nuenen, Sint Anthonis, Boxmeer. Lbg.:

Sevenum, Keipen, Swalmen, Melick, Herkenbosch, Montfort, Stein, Amstenrade, Hoensbroek,

Heerlen, Chèvremont, Huls, Simpelveld, Wijlre, Geulem, Heer, Gronsveld, Vijlen, Lemiers,

Vaals.

Variabiliteit. Zoals reeds in 1949 werd opgemerkt, is deze zeer gering.

f. cinerascens nov. Grondkleur van de voorvleugels lichtgrijs, dus donkerder

dan bij de typische vorm, achtervleugels met donkerder band langs de achterrand.
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Epen, 9 , 4.VII.1964 (holotype), plus enkele mannetjes en wijfjes van dezelfde

vindplaats uit 1963 en 1964 (van Wisselingh).

[Ground colour of the fore wings pale grey, darker than with the typical form, hind wings

with darker band along the outer border.]

Dwergen. Wiessei (Leffef, in Zool. Mus.); Cadzand (Peerdeman).

Apamea sublustris Esper. Tijdschr. Entom. 90: 61; Cat. VIII: (471). Het duin-

gebied is in ons land ongetwijfeld het beste milieu voor de soort. Het is het enige

biotoop, waar sublustris werkelijk gewoon kan zijn. Zo geeft van Wisselingh

voor Aerdenhout op: steeds talrijk. En Leffef vermeldt, dat de Rivon-lamp, die

in 1964 te Overveen brandde, een groot aantal exemplaren opleverde, terwijl hij

de vlinder in 1956 ook talrijk te West-Terschelling aantrof. In het binnenland is

sublustris vooral verbreid (maar lang niet zo gewoon) in het zuiden en midden van

Limburg, terwijl hij dan verder in het oosten van het land lokaal en zeldzaam

wordt aangetroffen. Hij is nu ook van één van de waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan al eind mei beginnen (30.V.1959, Lucas, 31.V.1950, van
Wisselingh, 3 I.V. 1956, van de Pol) en tot in de tweede helft van augustus

duren (17.VIIL1955, Leiden, Lucas). Daardoor valt hij dus vrijwel samen met

die van de vorige soort.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling. Gr.: Groningen. Ov.: Platvoet. N.H.: Schoorl,

Egmond aan Zee, Bakkum, Limmen, Beverwijk, Heemstede, Vogelenzang. Z.H.: Meijendel,

Voorschoten, Loosduinen, Staelduin, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Rockanje, Helle-

voetsluis, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oost-

kapeile, Cadzand. Lbg.: Sevenum, Swalmen, Simpelveld, Bocholtz, Maastricht, Heer, Grons-

veld, Savelsbos, Cottessen, Vijlen.

Variabiliteit. De door Esper afgebeelde vlinder (plaat 133 fig. 1), heeft

inderdaad vrij donkere voorvleugels, al moeten we wel rekening houden met de

tamelijk primitieve platen in zijn werk. De tekst zegt ook al niet zoveel, omdat

Esper blijkens zijn afbeeldingen sublustris en lythoxylaea als dezelfde soort be-

schouwde (vandaar dat hij de vlinder nogal variabel vond). Toch is de figuur

van het holotype beslist donkerder dan wat wij hier in de regel vangen, zodat

het correct is alleen exemplaren met duidelijk donkerder grondkleur als typisch te

beschouwen. Zulke dieren zijn vrij zeldzaam bij ons. Nieuwe vindplaatsen: Egmond,

Heemskerk, Vogelenzang (Zool. Mus.); Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

De grote meerderheid hoort tot de lichtere f. intermedia Tutt.

f. pallida Tutt, 1889. Deze lichte vorm is blijkbaar niet al te zeldzaam. Nieuwe

vindplaatsen zijn: Deventer, Egmond, Heemskerk, Zandvoort, Wassenaar, Den

Haag (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh); Meijendel, Oostvoorne

(Lucas).

f. versicolor Lempke, 1949. Exemplaren met roodbruine donkere tekening zijn

veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Doetinchem (Zool. Mus.); Meijendel, Oost-

voorne (Lucas).

f. obsoleta nov. De donkere tekening op de voorvleugels veel lichter, nauwelijks

afstekend. Plaat 15 fig. 4. Aerdenhout, $, 9.VII.1955 (holotype, van Wisse-
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lingh); Overveen (Leffef, in Zool. Mus.); Heemstede (van de Pol).

[The dark markings on the fore wings much paler, hardly contrasting.]

Apamea crenata Hufnagel. Tijdschr. Ent om. 90: 67; Cat. Vili: (477). Hoewel

de vlinder inderdaad het meest op de zandgronden voorkomt, zijn de laatste jaren

tal van vindplaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend geworden,

die moeilijk alle aan zwervers toegeschreven kunnen worden. In het eerstgenoemde

district zijn dit: Sexbierum, Marknesse, Kalenberg, Zwartsluis, Oosthuizen, de

Beemster, Halfweg, het Amsterdamse Bos, in het laatstgenoemde district: Aerdt,

Slijk-Ewijk, Heteren, Ochten, Asperen, Arkel (hier in 1964 gewoon. Zwakhals),

Schelluinen.

In het Waddendistrict is crenata nu ook aangetroffen op Vlieland, zodat alleen

Ameland en Rottum nog ontbreken in de eilandenreeks.

In vroege jaren kan de vlinder al in april verschijnen, zoals blijkt uit de vangst

van een exemplaar op 20.IV.196l in het Amsterdamse Bos door Peerdeman. Dit

is echter een grote uitzondering. De daarop volgende datum is 7.V (in I960 te

Oostvoorne door Lucas).

Variabiliteit, f. pallida Heinrich, 1916. Deze zeer lichte vorm werd nog

aangetroffen te Borgercompagnie (Witmond), Apeldoorn, Hilversum (Zool.

Mus.), Montfort (Maassen).

f. putris Hübner, [1800 —1803], Samml. Europ. Schmetterl, Noct., fig. 241.

Grondkleur van de voorvleugels geelachtig bruin, middenveld en franjeveld don-

kerder bruin, dwarslijnen volledig, duidelijk zichtbaar, evenals de ronde vlek en

de niervlek. Westervelde (Blom) ; Hooghalen (van der Meulen) ; Burgh (Peer-

deman).

f. subrurea Petersen, 1902. Enkele nieuwe vindplaatsen: Haren-Gr. (van Nie-

der), Zuidlaren (Bogaard), Eext (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol).

f. grisescens nov. Voorvleugels eenkleurig grijsbruin, ronde vlek en niervlek

licht, duidelijk. Valkenisse, $, 12. VI. 1963 (holotype, van Aartsen, in Zool.

Mus.).

[Fore wings unicolorous grey-brown, orbicular and reniform pale, distinct.]

f. nigro-rubida Tutt, 1889. Deze zwartachtig rode vorm, de donkerste die op het

ogenblik bekend is, komt op tal van plaatsen onder de soort voor, maar bij het ?

opvallend meer dan bij het $ .

f. juncta Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Delfzijl, Aerdenhout (van

Wisselingh); Veenhuizen (Zool. Mus.); Leiden, Oostvoorne (Lucas).

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Wijster, 5, 6.VII.1938 (holotype). Groenekan (Leids Mus.).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

Dwergen. Eext, Deurne (Zool. Mus.).

Apamea epomidion Haworth, 1809 (Noctua characterea Hübner, [1800

—

1803], nee Schiff., 1775). Tijdschr. Entom. 90: 66; Cat. Vili: (476). Sinds de

publicatie van Cat. Vili in 1949 is slechts één nieuwe Nederlandse vangst bekend
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geworden, ook weer in het zuiden van Limburg. Alles wijst er dan ook op, dat de

vlinder slechts een enkele maal in staat is zijn areaal tot in dit gebied uit te breiden,

maar dat hij zich hier niet duurzaam kan handhaven.

In het omringende gebied is epomidion nu ook bij Hamburg aangetroffen. In

1954 werd te Beimoor ten oosten van de stad een exemplaar gevangen (Bombus

1: 353, 1954). Uit België werden vangsten bekend te Buzenol in 1961 {Linn.

Belg. 1: 126) en te Argenteau {Lambillionea 63: 22, 1964).

De uiterste data van de weinige Nederlandse vangsten worden nu: 18. VI

—

11. VII.

Vindplaats. Lbg.: Kasteel Neercanne, $, 11.VII.1959 (Blom).

Variabiliteit. Van de vorm, die nu de typische vorm geworden is, is

alleen het exemplaar van Houthem bekend uit de collectie-DE Vos.

f. lipara Tams, 1961, in South, Moths Brit. Isles, new ed., 1: 277, pi. 92 fig. 5.

Dit is de nu geldige naam voor de bruinere bontere vorm, die voorheen als typisch

werd beschouwd en die in „South" uitstekend afgebeeld is. Zij komt blijkbaar

het meest voor. Ook het exemplaar van 1959 hoort er weer toe.

Apamea aquila funerea von Heinemann. Tijdschr. Entom. 90: 65; Cat. Vili:

(475). Binnen het in 1949 aangegeven territorium zijn nog een aantal nieuwe

vindplaatsen bekend geworden. Plaatselijk, zoals in het noorden van Drente en

in de Peel, kan de vlinder zeer talrijk zijn. Hij komt echter veel beter op stroop

dan op licht.

De vliegtijd kan tot eind augustus duren. De grenzen worden nu: 3. VII —
31. Vili. De laatste datum werd in 1962 door Leffef genoteerd in de Peel.

Vindplaatsen. Fr.: Fochtelo, Oosterwolde. Dr.: Peize, Roden, Norg, Donderen,

Zuidlaren, Grolle, Dwingelo, Havelte. Ov.: Saasveld (Molenven). Gdl.: Uddel, juli 1914

(Caron, uit collectie- Machery). N.B.: Helenaveen. Lbg.: Griendsveen.

Apamea lateritia Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90: 64; Cat. Vili: (474). Alge-

meen verbreid op de zandgronden in de oostelijke helft van het land. Slechts enkele

vindplaatsen in het Wadden-, Haf-, Fluviatiel- en Duindistrict, die voor het groot-

ste deel de indruk maken op zwervers betrekking te hebben.

De vliegtijd kan tot eind augustus duren. De uiterste data worden nu: 15. VI

—

31.VIII. De laatste datum werd in 1956 door Lucas genoteerd.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in 1956 enkele exemplaren te West-Terschelling,

Leffef), Leeuwarden, Beetsterzwaag, Duurswoude, Fochtelo, Nijetrijne. Gr.: Noordlaren,

Veendam, Vlagtwedde. Dr.: Peize, Roden, Steenbergen, Donderen, Vries, Zuidlaren, Eext,

Grollo, Schoonlo, Odoorn, Odoornerveen, Wijster, Dwingelo, Havelte. Ov.: Volthe, Vasse,

Albergen, Saasveld, Markelo, Raalte, Abdij Sion, Tjoene, Frieswijk, Platvoet, Steenwijker-

wold. Marknesse. Gdl.: Garderbroek, Ermelo, Hulshorst, Vierhouten, Wezep, Wiessel, Hoog-

Soeren, Assel, Uchelen, Leesten, Hoenderlo, Otterlo, Harskamp, Kootwijkerveen. Wageningen,

Lunteren; Gorssel, Almen, de Velhorst, Ruurlo, Woold, Loerbeek; Slijk-Ewijk. Utr.: Amers-

foort, Soestduinen, Nieuw-Loosdrecht, Utrecht. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Huizen, Am-
sterdamse Bos (en de reeds vermelde vindplaats Amsterdam, beide weinig, Peerdeman),

Hoorn (één exemplaar in 1956, Houtman). Z.H.: Den Haag, Hendrik-Ido-Ambacht (één

exemplaar in 1959, Bogaard). Zl.: Burgh (enkele exemplaren, Leffef), Cadzand (één

exemplaar in 1963, Peerdeman). N.B.: Schijf, Teteringen, Oosterhout, Waalwijk, Drunen,
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Coirle, Hilvarenbeek, Haaren, Sint Michielsgestel, Kampina, Moergestel, Oirschot, Best,

Eindhoven, Vessem, Bergeijk, Geldrop, Someren, Helenaveen, Mill, Gassel. Lbg.: Griends-

veen, Sevenum, Wellerlooi, de Hamert, Arcen, Lomm, Grubbenvorst, Belfeld, Swalmen,
Maasniel, Sint Odiliënberg, Vlodrop, Montfort, Chèvremont, Eijs, Geulem, Cadier, Sint

Pietersberg, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit, f. unicolor Heinrich, 1916. Deze eenkleurige vorm is zeker

niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Oirschot (Knippenberg); Eindhoven (Ver-

haak).

f. derufata Warren, 1911. Ook deze vorm komt weinig voor. Nieuwe vind-

plaatsen: Hulshorst, Doorn (Zool. Mus.); Deurne (Nies); Chèvremont (Luk-

kien).

f. grisescens Lempke, 1949. Deze grijsachtige vorm is evenmin gewoon. Nieuwe
vindplaatsen: Tongeren, Apeldoorn (Zool. Mus.); Hoog-Soeren (Lucas).

f. contraria Heydemann, 1933. Slechts een enkele nieuwe vindplaats van deze

bonte vorm: Gronsveld (van Aartsen).

f. borealis Strand, 1903. Een vrij gewone donkere vorm, die op vele plaatsen

onder de soort voorkomt.

f. melania Lambillion, 1903. De donkerste vorm van de soort en nog altijd

zeldzaam. Nog bekend geworden van: Eext (Zool. Mus.); Wijster (Lucas);

Tjoene (Lukkien); Bergeijk (van Wisselingh).

f. albicingulata Warnecke, 1931. Nieuwe vindplaatsen van de vorm met wit

geringde vlekken zijn: Hoenderlo (Lucas); Arnhem, Zeist, Hilversum, Deurne

(Zool. Mus.); Apeldoorn (Leffef); 's-Graveland (Nat.hist. Mus. Zaandam);

Someren (Peerdeman).

f. obsoleta Stephan, 1924. Deze vorm is weer veel zeldzamer. Nog bekend van:

Harskamp (Lucas); Bergeijk (van Wisselingh).

Dwergen. Apeldoorn (Zool. Mus.); Zeist (Gorter).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Winters-

wijk (van de Pol).

Apamea furva freyeri Boie. Tijdschr. Entom. 90: 73; Cat. VIII: (483). De
vlinder komt zowel op droge zandgronden als op (de resten van) hoogvenen lokaal

in het oosten en hier en daar in het zuiden van het land voor. Plaatselijk soms niet

zeldzaam.

In België, waar de vlinder tot nog toe uitsluitend uit de Kempen bekend was,

werd hij nu ook in de provincie Luxemburg gevonden (Emeilles bij Grand Han,

4.VI.1948, De Laever, Lambillionea 49 : 43, 1949).

Ook bij ons kan furva reeds in juni verschijnen. In het Zool. Mus. bevindt zich

een exemplaar van Nijverdal, dat helaas niet nauwkeuriger gedateerd is dan

VI.1935. De laatste datum blijft 26.IX.

Vindplaatsen. Dr.: Peizerveen, "Westervelde, Schoonlo, Dv/ingelo, Ruinen, Havelte.

Ov.: Nijverdal. Gdl.: Ermelo, Assel, Uchelen, Otterlo, Harskamp. N.B.: Waalwijk, Aarle-

Rixtel. Lbg.: Griendsveen, Sevenum.

Variabiliteit. Terwijl de vlinder geografisch vrij sterk varieert (zie de

bespreking hiervan in 1949), is de variabiliteit binnen de populaties uiterst gering.

Dwerg. Ruinen (Vis c.s.).
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Apamea oblonga Haworth, 1809 {abject a Hübner, [1809 —1813]). Tijdschr.

Entom. 90: 70; Cat. VIII: (480). De in 1949 aangegeven verbreiding is juist met

deze correctie, dat de vlinder in het westen van het land plaatselijk zeer gewoon

kan zijn, vooral op de Zuidhollandse eilanden en in Zeeland.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van augustus duren. De uiterste data

worden nu: 9.VI —22. VIII. De laatste datum werd in I960 te Glimmen waarge-

nomen (van de Pol).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (West-Terschelling en de Boschplaat, Tanis),

Sexbierum, Leeuwarden, Friens, Nijetrijne. Gr.: Glimmen. Dr.: Norg, Schoonlo. Ov.: Vol-

lenhove. Giethoorn. Flevoland: Lelystad (tamelijk gewoon, van de Pol). Gdl.: Ermelo,

Wiessel, Wageningen; Slijk-Ewijk. Utr.: Woudenberg, Zeist, Spakenburg, Breukelen. N.H.:

Naarden, Amsterdamse Bos (geregeld in klein aantal, Peerdeman), Halfweg, Zaandam,

Den Helder, Schoorl, Santpoort, Aerdenhout. Z.H.: Schelluinen, Gorkum, Spijk bij Arkel,

Dubbeldam, Oostvoorne, Hellevoetsluis, (op de reeds vermelde vindplaats Melissant de

gewoonste Apamea, schrijft Huisman!), Goedereede. Zl.: Burgh (in 1963 zeer talrijk,

Leffef), Haamstede, Westenschouwen, Nieuwerkerk (Schouwen), Sloedam, Oostkapelle,

Valkenisse, Cadzand. Lbg.: Griendsveen.

Variabiliteit. De typische vorm is de bonte, dezelfde, die later door

Staudinger f. variegata werd genoemd. Deze vorm is zeldzaam, zoals wel blijkt

uit de weinige bekende vindplaatsen, en ook daar steeds in een enkel exemplaar.

Nieuw zijn de volgende: Lelystad (van de Pol); Zaandam (Aukema); Nieuwer-

kerk (Lucas) ; Sloedam (van Aartsen, in Zool. Mus.) ; Bergen op Zoom (KoR-

ringa).

f. unicolor Tutt, 1889. Deze vrijwel eenkleurige donkere vorm komt inderdaad

bij ons het meest voor.

f. nigro-distïncta Tutt, 1889. Deze donkere maar duidelijk getekende vorm is

iets minder gewoon dan de vorige, maar is op alle vindplaatsen onder de soort aan

te treffen.

Alle andere in 1949 vermelde vormen behalve de volgende moeten vervallen.

Bij oudere exemplaren wordt de grondkleur vaak bruiner, maar verse dieren met

zo een tint heb ik niet gezien.

f. juncta Lempke, 1949. Geen nieuwe vondsten.

f. semiconfluens Lucas, 1959, Ent. Ber. 19: 205. De ronde vlek en de niervlek

smal met elkaar verbonden. Nieuwerkerk (Lucas).

Dwerg. Lelystad (van de Pol).

Apamea remissa Hübner. Tijdschr. Entom. 90: 75; Cat. VIII: (485). Ook in

het Haf district is de vlinder plaatselijk geen zeldzaamheid. Nieuwe vindplaatsen

in dit gebied zijn: Nijetrijne (gewoon, Leffef), Marknesse, Kalenberg, Halfweg,

Zaandam, Woerdense Verlaat, Noorden, Leiden. Hij is nu ook bekend van Vlie-

land, zodat hij op Rottum na op alle waddeneilanden is aangetroffen.

De vliegtijd kan van half mei tot begin augustus duren. De uiterste data worden

nu: 16.V —3. VIII. De vroegste datum werd in 1949 te Sint Michielsgestel waar-

genomen (Knippenberg), de laatste in 1962 te Best (Lempke).

Variabiliteit, f. obscura Haworth, 1809. Deze donkere vorm is niet ge-

woon, maar is wel tamelijk verbreid onder de soort.
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f. supermissa Spuler, 1905. Deze mooie extreem bonte vorm is evenmin talrijk,

maar wordt ook vrijwel overal onder de soort aangetroffen.

f. brunnea nov. Grondkleur van de voorvleugels helder bruin, overigens tot

de eenkleurige groep behorend. Bennekom, $ , 21. VI. 1939 (holotype, van de

Pol).

[Ground colour of the fore wings clear brown, for the rest a representative of the uni-

colorous group.}

f. protensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt tot aan de eerste dwars-

lijn. Zeist, ?, 21.VI.1951 (holotype, Gorter).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian.]

Dwergen. Blijkbaar niet al te zeldzaam. Eext, Apeldoorn, Twello, Den Haag,

Valkenisse (Zool. Mus.); Lunteren (Branger); Amersfoort (Nieuwland);

Zaandam (Aukema); Nuenen (Neijts).

Apamea unanimis Hübner. Tijdschr. Entom. 90: 69; Cat. Vili: (479). Vooral

verbreid op vochtige terreinen, wat natuurlijk in verband staat met de voedselplant

van de rups (Rietgras, Phalaris) en daardoor met vrij veel vindplaatsen in het Haf-

district en het Fluviatiel District. Nu bekend van twee waddeneilanden.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: lO.V —21. VII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Sint Anna Parochie, Leeuwar-

den, Tietjerk, Delleburen, Oosterwolde, Oldeberkoop, Wolvega, Nijetrijne (zeer talrijk, in

1963 bijv. op één avond 180 stuks op de lamp, Leffef), Oude Mirdum, Dedgum, Tjerk-

werd. Dr.: Roden, Schoonlo. Ov.: Volthe, Almelo, Abdij Sion, Zwartsluis, Marknesse. Gdl.:

Wapenveld, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge (talrijk, Leffef), Hoenderlo; Winterswijk, Didam,

Aerdt; Ochten, Slijk-Ewijk, Geldermalsen, Neerijnen. Utr.: Amerongen, Cothen, Zeist, Utrecht,

Amersfoort. N.H.: 's-Graveland, Weesp, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Halfweg

(gewoon in 1964, van Aartsen), Zaandam, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, Schoorl, Bergen,

Heemskerk, Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Duinrei, Den Haag, Delft,

Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-Beierland, Brielle, Middelharnis, Melissant, Goedereede,

Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Goes, Cadzand. N.B.: Sint

Michielsgestel, Oisterwijk, Best, Eindhoven, Nuenen, Helenaveen. Lbg.: Mook, Plasmolen,

Arcen, de Hamert, Griendsveen, Tegelen, Belfeld, Voerendaal, Cadier, Cannerbos, Gronsveld,

Vijlen, Lemiers.

Variabiliteit, f. fasciata Warren, 191 1. Nieuwe vindplaatsen: Zeist

(Gorter); Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh); Leiden (Lucas).

f. semiochrea Warren, 1911. Niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn

(Leffef, in Zool. Mus.); Bussum, Kortenhoef, Voerendaal (Zool. Mus.); Halfweg

(van Aartsen, in Zool. Mus.); Middelie (de Boer); Aerdenhout (van Wisse-

lingh).

f. nigro-brunnea Hoffmann, 1916. Deze donkere vorm is gewoon en is wel

overal onder de soort aan te treffen. In 1964 ving van Aartsen er een lange serie

van te Halfweg (nu in Zool. Mus.).

f. jlavomaculata Lempke, 1949. Kortenhoef (Zool. Mus.) ; Halfweg, Best (van

Aartsen, in Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh).

Apamea illyria Freyer. Van deze soort zijn tot nog toe twee vangsten uit ons
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land bekend, beide in het zuiden van Limburg. De eerste werd vermeld in Ent.

Ber. 15: 119, 1954, waar het bewuste exemplaar ook afgebeeld werd.

In het omringende gebied is illy ria aangetroffen in Denemarken, waar in 1962

twee stuks werden gevangen te Hostemark in Jutland (Kaaber & Norgaard,
Flora og Vanna 69: 109, 1963). In het noordwesten van Duitsland is de soort

alleen bekend van het bergachtige deel van Zuid-Hannover en wat de voormalige

Rijnprovincie betreft, alleen in de Hunsrück. In België werd de vlinder voor het

eerst in 1956 gevangen en wel in talrijke exemplaren te Grandmenil in het noorden

van de provincie Luxemburg en vrijwel gelijktijdig te Han-sur-Lesse in de provincie

Namen. In 1958 werd hij aangetroffen te Wavreille (ook in Namen, ten oosten

van Han-sur-Lesse) en in I960 bij Tailles op het plateau van de Baraque de Frai-

ture (in het noorden van de prov. Luxemburg ten zuidoosten van Grandmenil)

(zie Lanibillionea 57: 5, 59: 81 en 61: 18, waar bij vergissing als jaar van de eerste

vangst 1958 wordt vermeld). Onze Nederlandse vangsten moeten uitlopers van

dit nieuwe Oostbelgische areaal zijn. De vlinder is niet bekend van de Britse eilan-

den. De indruk is wel, dat illy ria zijn areaal in noordelijke richting tracht uit te

breiden (al is het resultaat in ons land niet bijster groot), niet dat we met een

migrant te doen hebben.

Van de vliegtijd is uiteraard nog weinig te zeggen. Beide vangsten vonden plaats ,

in de tweede helft van mei. Maar uit de Belgische blijkt, dat de vlinder tenminste

tot half juni kan voorkomen.

Vindplaatsen. Lbg.: Steijn, $ , 30.V.1963 (collectie-Missiehuis) ; Vaals, $ , 17.V.

1953 (LÜCKEr).

Variabiliteit. Freyer beschreef de soort naar materiaal uit Illyrië, een

koninkrijk, dat in 1814 gevormd was uit het tegenwoordige Slovenië en Dalmatië

en dat in zijn tijd nog bestond. De daar vliegende nominaatvorm heeft voorvleugels

met een donkerbruin middenveld en lijkt sterk op A. unanimis. Op plaat 12 fig. 4,

is een exemplaar uit het Pitztal in Zuid-Tirol afgebeeld (coH.-Caron), terwijl

CuLOT een fraaie afbeelding geeft van een exemplaar van Tramelan in de Zwitserse

Jura (Noctuelles, pi. 30 fig. 4).

Het is zeer twijfelachtig, of deze nominaatvorm ook in onze omgeving voorkomt.

De heer De Laever schreef me, dat alle Belgische exemplaren, die hij gezien had,

een zwart middenveld hadden, terwijl wortelveld en achterrandsveld licht afstaken.

Ik beschik echter over veel te weinig materiaal om een nieuwe subspecies te kunnen

beschrijven. Het op plaat 12 fig. 5 afgebeelde exemplaar (omgeving Querfurt,

Oost-Duitsland) is donkerder dan de nominaatvorm, maar heeft geen zwart mid-

denveld.

De beide Nederlandse exemplaren zijn extreem donker. Niet alleen het midden-

veld is zwart, maar ook het wortelveld. Alleen het achterrandsveld is dus lichter.

Ik beschreef deze vorm als:

f. nigrescens Lempke, 1954, Ent. Ber. 15: 120, fig. Het holotype is nu nogmaals

afgebeeld op plaat 12 fig. 6.

[I doubt whether the nominate form with darker brown central area of the fore wings

occurs in our surroundings. M. de Laever writes me, that all Belgian specimens known to

him have a really black central area. The two Dutch specimens known at present form still
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stronger extremes, because they also have a black basal area (cf. the holotype of f. ni gres cens,

plate 12 fig. 6). I wish only to draw attention to the possibility of all these specimens being

a separate subspecies, characterised by much darker fore wings. But my experience with the

species is too limited for any further conclusions.]

Apamea anceps Schiff., 1775 {sordida Borkhausen, 1792). Tijdschr. Entom.

90: 71; Cat. Vili: (481). De vhnder is het talrijkst in de duinstreek. Vooral op de

waddeneilanden (die nu alle als vindplaats bekend zijn) is hij zeer gewoon. Maar

ook op Schouwen trof Leffef hem talrijk aan. In het binnenland is anceps veel

schaarser, al is hij hier zeker niet tot de zandgronden beperkt. Zowel in het Haf-

district als in het Fluviatiel District is het dier op verscheidene plaatsen aange-

troffen. Voor een deel zijn dit echter incidentele vondsten, die wel op zwervers

betrekking hebben.

Geen nieuwe gegevens over de vliegtijd.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland (veel, Camping). Gr.: Glimmen, Noordlaren. Dr.:

Eext, Grollo, Schoonlo, Odoornerveen. Ov.: Denekamp, Volthe, Saasveld, Rijssen, Colmschate,

Raalte, Vollenhove. Gdl.: Stroe, Garderen, Wiessei, Hoog-Soeren, Hoenderlo, Kootwijker-

veen, Dieren, Wageningen, Lunteren; Gorssel, Ruurlo, Winterswijk, Aerdt; Slijk-Ewijk.

Utr.: Amerongen, Zeist, Amersfoort. N.H.: Amsterdam (1940, Botzen), Halfweg (1963,

VAN Aartsen), Zaandam (1952, Kloos), Den Helder, Schoorl, Oostdorp, Egmond aan

Zee, Heemskerk, Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Noordwijk, Leiden, Meijendel, Schelluinen,

Gorkum, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Rockanje, Hellevoetsluis, Melissant, Ouddorp. Zl.:

Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Gassel, Mill, Nuenen, Geldrop,

Bergeijk, Heeze. Lbg.: Griendsveen, Roggel, Arcen, Swalmen, Montfort, Echt, Sint Joost,

Stein, Sittard, Heerlerbaan, Benzenrade, Chèvremont, Huls, Bocholtz, Colmond, Eijs, Geulem,

Heer, Maastricht, Slavante, Gronsveld, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit, f. mgr esc ens Hannemann, 1917. Deze donkere vorm (plaat

12 fig. 3) blijft zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Winterswijk, Bennekom, Gassel

(van de Pol); Meijendel (Lucas); Bergeijk (van Wisselingh).

f. anceps Hübner, [1809 —1813}. Een exemplaar met licht bruinachtige voor-

vleugels van Bennekom (van de Pol) is het enige, dat ik verder van deze vorm

gezien heb.

f. engelhartü Duurlo, 1889. Het exemplaar van Halfweg behoort tot deze lichte

vorm en is kennelijk een zwerver uit het duingebied. Maar in het Zool. Mus.

bevindt zich ook een lichtgrijs dier van Hatert.

f. lactea Cockayne, 1933. Geen nieuwe vindplaatsen van deze crèmekleurige

vorm, waarvan een fraai exemplaar afgebeeld is op plaat 12 fig. 2.

f. renar dit Boisduval, 1829. Van deze lichte zeer zwak getekende vorm werden

exemplaren aangetroffen op Rottum (Didden) en Vlieland (Camping).

f. juncta Lempke, 1949. Geen nieuwe vondsten.

f. semiconjluens Lempke, 1949. Vlieland (G. Dijkstra); Lunteren (Bran-

ger); Bennekom (van de Pol); Aalten (van Galen); Meijendel (Lucas);

Oisterwijk (Zool. Mus.).

Dwerg. Vlieland (Zool. Mus.).

Pathologisch exemplaar. Linker achtervleugel langs de achterrand

gedeeltelijk verbleekt. Heemskerk (Zool. Mus.).

Apamea sordens Hufnagel. Tijdschr. Entom. 90: 68; Cat. VIII: (478). De
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vlinder is nu ook bekend van Vlieland, zodat alleen Rottum nog in de rij van de

waddeneilanden ontbreekt. Overigens geen commentaar op de verspreiding.

De vliegtijd kan al in de laatste week van april beginnen en nog iets langer

duren dan in 1949 bekend was. De uiterste data worden nu: 26. IV^ —28. VIL Op
de vroege aprildatum werd in 1961 een exemplaar gevangen in het Amsterdamse

Bos door Peerdeman. De late datum stamt uit 1949, toen de Eerw. Heer Knip-

penberg een sordens te Sint Michielsgestel ving.

Variabiliteit, f. pallida Tutt, 1889. De vorm met lichte grondkleur (soms

zelfs witachtig grijs) is vrij gewoon en komt vrijwel overal onder de soort voor.

f. imïcolor Tutt, 1889. Beschreven als een vorm met donker roodachtig bruine

grondkleur en onduidelijke tekening. Maar zulke zwak getekende exemplaren

komen ook met andere grondkleur voor, zowel met de lichte van pallida als met

de grijze van cinerea. Het lijkt me het verstandigste al zulke zwak getekende dieren

onder de naam unicolor te verenigen. Vrij zeldzaam, maar wel tamelijk verbreid

onder de soort.

f. cinerascens Tutt, 1889. Exemplaren met zuiver grijze voorvleugels zijn nogal

zeldzaam, maar komen tamelijk verbreid onder de soort voor.

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartgrijs, achtervleugels don-

kergrijs. Apeldoorn (Leffef); Slijk-Ewijk (van de Pol); Chèvremont (Lukkien);.

Gronsveld, $ , 23.V.1964 (holotype, van Wisselingh).

[Ground colour of the fore wings black-grey, hind wings dark grey.]

f. bicolor nov. Het middenveld van de voorvleugels van een andere kleur dan

de rest van de vleugels en duidelijk afstekend (bij het holotype bruinachtig, terwijl

de overige delen van de voorvleugels grijs zijn). Aalten, $ , 28.V.1935 (holotype,

VAN Galen).

[The central area of the fore wings of another colour than the rest of the wings and

distinctly contrasting (with the holotype the central area is brownish, basal and outer areas

are grey).]

f. cruda Lempke, 1949. Weesp (Westerneng); Oostvoorne (Lucas); Eijs

(van de Pol).

f. delineata nov. De dwarslijnen op de voorvleugels ontbreken volkomen, maar

de vlekken blijven duidelijk zichtbaar, in elk geval de niervlek. 's-Graveland (Nat.-

hist. Mus. Zaandam); Muiderberg, Amsterdam (van der Meulen); Zaandam

(Aukema); Aerdenhout, Plasmolen (van Wisselingh).

Holotype: $ van Plasmolen, 9.VL1958, in collectie-VAN Wisselingh.

[The transverse lines on the fore wings fail completely, but the stigmata remain distinct,

at least the reniform.]

f. reducta Lempke, 1949. Exemplaren zonder spoor van de ronde vlek werden

nog gevangen te: Apeldoorn (Zool. Mus.); Oostvoorne (Lucas); Geldrop (Haan-

stra) .

f. nictitans Lempke, 1949. Nieuwe vindplaatsen: Delfzijl (van Wisselingh);

Apeldoorn, Noordwijk (Zool. Mus.); Amersfoort (Nieuwland).

f. juncta Lempke, 1941. Nieuwe vindplaats: Stein (Missiehuis).
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f. alinea Turner, 1929. Exemplaren zonder de opvallende zwarte wortelstreep

zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Leffef); Aalten (van Galen);

Amsterdam (Peerdeman); Nuenen (Neijts); De Rips (Nies); Brunssum

(Claassens).

Dwergen. Wageningen (Bergman); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.);

Zeist (Gorter); Amsterdam, Amst. Bos (Peerdeman); Aerdenhout (van Wis-

selingh); Meijendel (Lucas); Melissant (Huisman).

Apamea scolopacina Esper. Ttjdschr. Entom. 90: 82; Cat. VIII: (492). De in

1949 gegeven verbreiding is juist. Volgens Leffef wordt het optimale milieu

gevormd door schraal grasland. In het Waddendistrict is de vlinder tot nog toe

alleen op Terschelling aangetroffen.

De vliegtijd kan ongeveer een week eerder beginnen en later eindigen dan in

Cat. VIII werd vermeld. De uiterste data worden nu: 19. VI (in 1962 waargenomen

door Leffef) tot 25.VIII (in 1954 te Heemstede, van de Pol).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (Leffef), Tietjerk, Oosterwolde, Nijetrijne. Gr.:

Haren, Glimmen, Noordlaren. Dr.: Roden, Donderen, Zuidlaren, Eext, Schoonlo, Wijster,

Vledder. Ov.: Saasveld, Abdij Sion, Colmschate. Gdl.: Hulshorst, Nunspeet, Wiessel, Teuge,

Wageningen, Bennekom, Lunteren; Eefde, de Voorst, Winterswijk, Woold, Aalten; Slijk-

Ewijk. Utr.: Amersfoort, Bilthoven, Bunnik, Utrecht, Maarsseveen. N.H.: 's-Graveland,

Naarden, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos (één exemplaar in 1964, Peerdeman),

Schoorl, Bergen, Heemskerk, Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Oegstgeest, Voorschoten, Schel-

luinen (één exemplaar in 1959, Slob), Hellevoetsluis, Melissant, Ouddorp. Zl.: Burgh,

Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Nieuwkuik, Sint

Michielsgestel, Schijndel, Haaren, Best, Nuenen. Lbg.: Griendsveen, De Hamert, Arcen, Sint

Odiliënberg, Montfort, Merum, Stein, Nieuwenhagen, Amstenrade, Heerlerbaan, Aalbeek,

Valkenburg, Heer, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit, f. abbreviata Haworth, 1809. Deze bleke vorm is niet

zeldzaam. Hij is op de meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

f. unicolor-brunnea Wagner, 1922. Ook deze eenkleurig bruine vorm is tamelijk

verbreid, zodat geen afzonderlijke vindplaatsen meer worden vermeld.

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels mooi roodachtig. Oostkapelle,

$ , 4.VII.1959 (holotype, van Aartsen, in Zool. Mus.).

[Fore wings with beautiful reddish ground colour.}

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels donker bruinachtig, de witte

niervlek duidelijk afstekend. De vorm is veel donkerder dan unicolor-brunnea en

bovendien duidelijk getekend. Zeist (Gorter); Oostkapelle, Best, Venlo (van

Aartsen, in Zool. Mus.).

Holotype: $ van Best, 17.VII.1963, in genoemde collectie.

[Ground colour of the fore wings dark brownish, the white reniform distinctly contrasting.

Much darker than unicolor-brunnea and also differing by its distinct markings.}

Dwergen. Twello (Zool. Mus.); Vorden (Leids Mus.); Ouddorp (Huisman).

Apamea ophiogramma Esper. Tijdschr. Entom. 90: 81; Cat. VIII: (491). Uit

de combinatie van de twee lijsten van vindplaatsen blijkt de sterke verbreiding van
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de vlinder in ons land. Vooral op vochtige terreinen kan hij zeer gewoon zijn, wat

natuurlijk in verband staat met de levenswijze van de rups.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van augustus duren. De uiterste data

worden nu: 26. V—20. VIII. De laatste datum werd genoteerd door Knoop.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Sexbierum, Tietjerk, Eernewoude, Oosterwolde,

Wolvega, Nijetrijne, Oude Mirdum, Tjerkwerd. Gr.: Veendam. Dr.: Eelderwolde, Donderen,

Schoonlo, Odoorn. Ov.: Denekamp, Volthe, Albergen, Saasveld, Almelo, Raalte, Abdij Sion,

Colmschate, Platvoet, Vollenhove, Zwartsluis. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Garderbroek,

Wiessel, Apeldoorn, Teuge, Laag-Soeren, Wolfheze, Wageningen, Lunteren; Gorssel, Eefde,

Warnsveld, Zutfen, Ruurlo, Winterswijk, Woold, Eldrik, Montferland; Slijk-Ewijk, Gelder-

malsen, Neerijnen. Utr.: Zeist, Amersfoort, Loosdrecht. N.H.: 's-Graveland, Kortenhoef,

Naarden, Naardermeer, Muiderberg, Weesp, Amsterdamse Bos, Halfweg, Landsmeer, Mid-

delie, Beemster, Oosthuizen, Hoorn, De Koog (Texel), Schoorl, Bergen, Heemskerk, Aerden-

hout. Z.H.: Noorden, Oegstgeest, Leidschendam, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Capelle aan

den IJssel, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne,

Rockanje, Hellevoetsluis, Middelharnis, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Haamstede,

Burgh, Westenschouwen, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Drunen, Sint Michielsgestel, Haaren,

Kampina, Best, Bergeijk, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Helmond, Someren, Sint Anthonis,

Gassel. Lbg.: Griendsveen, Tegelen, Steijl, Swalmen, Merum, Sint Odiliënberg, Montfort,

Stein, Amstenrade, Heerlerbaan, Klimmen, Geulem, Gronsveld, Mechelen, Vijlen, Epen.

Variabiliteit, f. pallescens nov. De grote donkere vlek aan de voorrand

van de voorvleugels grijsbruin, weinig afstekend, gele niervlek flauw zichtbaar,

donkere tekening langs de achterrand vrijwel geheel ontbrekend. Bleke, bijna een-

kleurige vorm. Weesp, 2 , 23.VII.1929 (holotype. Zool. Mus.).

[The large dark costal spot of the fore wings grey-brown, hardly contrasting; the yellow

reniform feebly visible, dark markings along the outer border nearly absent. Pale, nearly

unicolorous form.]

f. ruf esce f7s Lempke, 1949. De roodbruine vorm van ophio gramma werd verder

bekend van: Aerdenhout (van Wisselingh); Noorden (Lucas); Valkenisse

(van Aartsen, in Zool. Mus.); Eindhoven (Haanstra).

f. moerens Staudinger, 1901. Van deze donkere vorm zijn zoveel nieuwe vind-

plaatsen bekend geworden, dat ze niet meer vermeld worden. Blijkbaar komt hij,

hoewel vrij zeldzaam, verbreid onder de soort voor.

Dwerg. Bussum (ter Laag).

Oligia Hübner

Oligia strigilis L. Tijdschr. Entom. 85: 137; Cat. VII: (464). Blijkens de beide

lijsten van vindplaatsen in het hele land zeer verbreid, hoewel de vlinder op drogere

gronden stellig zeldzamer is dan op vochtiger terreinen. Over het geheel genomen

is strigilis duidelijk minder gewoon dan latruncula. In het Waddendistrict is de

soort nu van één van de eilanden bekend.

De vliegtijd kan vroeger beginnen dan in 1943 bekend was en voortduren tot

eind augustus. De uiterste data zijn nu: 13.V (in 1964 te Stein, Pater Munsters)

tot 30.VIII (in 1962 te Sexbierum, Stobbe).

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum, Harlingen, Leeuwarden, Tietjerk, Ooster-

wolde, Nijetrijne. Gr.: Groningen, Veendam. Dr.: Peizermade, Schipborg, Zuidlaren, Eext,
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Crollo. Ov.: Denekamp, Volthe, Albergen, Saasveld, Almelo, Aadorp, Borne, Enschede,

Rijssen, Raalte, Abdij Sion, Platvoet, IJsselmuiden, Zwartsluis, Vollenhove. Flevoland: Lely-

stad. Gdl.: Vierhouten, Wezep, Wiessel, Hoog-Soeren, Loenen, Wageningen, Lunteren;

Eefde, Vorden, Ruurlo, Hackfort, Babberich; Slijk-Ewijk, Buren, Geldermalsen. Utr.: Zeist,

Amersfoort, Maarsseveen, Harmeien. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Kortenhoef, Naarden,

Weesp, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Halfweg, Zaandam, Middelie, Beemster,

Hoorn, Den Helder, Bergen, Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Noorden, Woer-

dense Verlaat, Lisse, Oegstgeest, Meijendel, Voorschoten, Leidschendam, Delft, Staelduin,

Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Biesbosch, Dubbeldam,

Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Rockanje, Middelharnis, Melissant. Zl.: Burgh, Haamstede,

Valkenisse, Goes, Terneuzen. N.B.: Wouw, Galder, Oosterhout, Waalwijk, Drunen, Sint

Michielsgestel, Uden, Gassel, Mill, Nuenen, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Maarheeze, Helena-

veen. Lbg.: Arcen, Swalmen, Heel, Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Amstenrade, Brunssum,

Heerlerbaan, Chèvremont, Bocholtz, Eijs, Valkenburg, Geulem, Gronsveld, Rijckholt, Vijlen,

Lemiers.

Variabiliteit. De typische vorm met donker bruinachtig middenveld en

witte gewaterde band komt inderdaad het meest voor, tenminste over het gehele

land gerekend.

f. fasciata Tutt, 1891. Exemplaren met zwartachtig middenveld, maar overigens

niet afwijkend, zijn vrij schaars. Nieuwe vindplaatsen zijn: Lelystad, Wageningen

(van de Pol); Wiessel, Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Aerdenhout, Was-

senaar, Arcen (van Wisselingh); Heer (Mus. Rotterdam); Montfort (Maassen).

f. amoena Kroulikovski, 1908. Exemplaren met groenachtig getinte gewaterde

band van Slijk-Ewijk, Oud-Beijerland en Gassel (van de Pol).

f. pallida nov. De normaal donkere delen van de voorvleugels zijn licht bruin-

achtig, de witte tekening niet afwijkend. Plaat 13 fig. 3. Delfzijl, 5 , 1922, Anke-

veen, 9 , 30.VI.1907 (holotype, Zool. Mus.); Beemster (Huisenga); Aerdenhout

(van Wisselingh); Goedereede (Huisman).

[The normally dark parts of the fore wings are pale brownish, the white markings not

differing from the typical form.}

f. intermedia Helbig, 1933. Exemplaren, waarbij de gewaterde band niet wit is,

maar grijsachtig (doch waarbij de tweede dwarslijn over de gehele lengte wit

blijft), zijn niet al te zeldzaam, zoals blijkt uit een serie van ongeveer 20 stuks in

het Zool. Mus.

f. jerrea Warren, 1911, „Seitz" 3: 172, plaat 40 rij k fig. 1. Voorvleugels een-

kleurig grijs met fijne zwarte tekening van vlekken en dwarslijnen. Heeze, 5,

1959, donkerder grijs dan het door Warren afgebeelde exemplaar, maar duidelijk

verschillend van de zwarte vorm (van Wisselingh).

f. suf fumata Warren, 1911. De vorm met zwartgrijze verdonkerde gewaterde

band en vaak gereduceerde tweede dwarslijn is beslist niet zo gewoon als ik in

1943 schreef, hoewel hij wel tamelijk verbreid onder de soort is.

f. aethiops Haworth, 1809, Lep. Brit.: 215 (aethiops Osthelder, 1927). (Vol-

gens Tams & Edelsten, in South, Moths Brit. Isles (new edition) 1 : 286, behoort

de door Haworth beschreven vorm niet tot Oligia latruncula, maar tot O. strigi-

lis). De geheel zwarte vorm komt blijkens de vele vindplaatsen verbreid onder de

soort voor, ook in het westen van het land: Utrecht, Kortenhoef, Hoorn, Leiden,

Oegstgeest, Melissant. In het zuiden van Limburg is de vorm inderdaad gewoon.
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f. conjuncta Heydemann, 1932. De vorm met een zwarte streep van de tapvlek

naar de tweede dwarslijn is gewoon.

Oligia versicolor Borkhausen. Tijdschr. Entom. 85: 136; Cat. VII: (463).

Hoewel nog maar weinig nieuwe vindplaatsen bekend geworden zijn, is toch wel

duidelijk, dat we het voornaamste biotoop in bosachtige gebieden moeten zoeken

en dan wel voornamelijk in loofbosgebieden. Als bij zovele soorten is ook hier al

een vangst bekend uit een volkomen afwijkend biotoop, maar deze verandert niets

aan de totale indruk. De vlinder schijnt bij ons zeer lokaal te zijn en is tot nog toe

nergens in het westen van het land aangetroffen.

Wat het omringende gebied betreft, uit België is nu een vangst bekend van Ivoz-

Ramet bij Luik, waar in 1947 een $ door G. Dasse werd verzameld {LamhilUonea

47: 38, 1947). Op de Britse eilanden is versicolor zeer verbreid in Engeland. In de

nieuwe editie van „South" (Moths 1: 288, 1961) worden 12 Engelse graafschap-

pen vermeld, waaruit de vlinder bekend is (Somerset ontbreekt er aan, dit graaf-

schap werd reeds vermeld door de Worms in Entomologist 79: 72, 1946). Verder

werd het dier aangetroffen in Wales, Schotland, op de Hebriden en in Ierland.

Van dit laatste eiland vermeldt Greer twee exemplaren, die in 1903 in East Tyrone

werden gevangen {Entomologist 78: 96, 1944).

De vliegtijd kan van de tweede week in juni tot begin augustus duren. De nu

bekende uiterste data zijn: 9.VI —3.VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Bolsward, 5, 9.VI.1889 (ZoöI. Mus. ex coII.-van der Weij).

Gdl.: Winterswijk, 20.VI.1952 (van Wisselingh), 18.VI.19 5 6 (van de Pol). Utr.:

Austerlitz, 17.VI.1953 (Gorter); Zeist, 21.VI.1951, 20.VI.1957 (idem). N.B.: Best,

27.VI.1960 en 3.Vin.l962 (van Aartsen, in Zool. Mus.); Nuenen, herhaaldelijk gevangen

en hier althans in sommige jaren beslist niet zeldzaam (Neijts); Eindhoven, 29.VI.1946

(Verhaak). Lbg.: Arcen, juli 1950 (Zool. Mus.); Maalbroek, 19.VII.1955 (Mus. Rotter-

dam); Vijlen, 26.VI.1960 (Gorter).

Variabiliteit. De typische vorm met roodbruine grondkleur en grijze

gewaterde band, terwijl ronde vlek en niervlek lichter zijn dan het roodachtige

middenveld en duidelijk afsteken, komt bij ons niet veel voor. Van een serie van

20 exemplaren, die de heer Neijts in 1961 bij Nuenen verzamelde en die ik voor

hem determineerde, behoorde er slechts één toe. Verder het exemplaar van Eind-

hoven (Verhaak). Plaat 13 fig. 7.

f. fasciata Lenz, 1927, in Osthelder, Schmetterl. Südbayerns: 269, plaat XIV
fig. 19, 20. Als de typische vorm, maar voorvleugels met witachtige scherp afste-

kende gewaterde band. (Vgl. Heydemann, 1932, Ent. Z. Frankfurt 46: 56). Plaat

13 fig. 8. Winterswijk (van Wisselingh).

f. roseo-suf fumata Heydemann, 1932. Deze vorm onderscheidt zich vooral van

de typische vorm door het donkerder franjeveld. Vgl. de reeds geciteerde afbeel-

ding in ,,Seitz". Bolsward (Zool. Mus.); Nuenen (Neijts, negen stuks van de

serie van 20).

f. pseudolatruncula Heydemann, 1932, Etït. Z. Frankfurt 46: 56; 1942, Stett.

ent. Z. 103, plaat IV fig. 36, 37. Grondkleur van de voorvleugels donker grijs-

bruin, de vlekken lichter, gewaterde band licht grijsbruin, vaak vuil geelgrijs getint.

Franjeveld weer donker. Zeist, 1951, 1957 (Gorter); Best, Arcen (Zool. Mus.);
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Nfuenen (Neijts, de helft van de in 1961 gevangen serie).

f. aethiops Heydemann, 1932. De vrijwel eenkleurig zwarte vorm (plaat 13

fig. 9) blijkt in elk geval niet de gewoonste te zijn. Nuenen (Zool. Mus.); Maal-

broek (Mus. Rotterdam).

Oligia latruncula Schiff. Tijdschr. Entoni. 85: 134; Cat. VII: (461). Algemeen

verbreid over het gehele land zonder enige duidelijke voorkeur voor een bepaald

biotoop. In het Waddendistrict blijkt de vlinder tot nog toe slechts op Vlieland en

Terschelling aangetroffen te zijn. Overigens worden geen vindplaatsen meer ver-

meld.

De vliegtijd kan tot begin augustus duren. De uiterste data worden nu: 21.V —
4.VIII (de laatste datum in 1962 te Westenschouwen, Leffef). In 1961 werden

te Burgh op de Rivon-lamp telkens twee exemplaren gevangen op 4, 8 en 11 sep-

tember (Leffef). Dit lijken toch wel vertegenwoordigers van een overigens weinig

voorkomende partiële tweede generatie geweest te zijn.

Variabiliteit. De typische vorm met donker bruinachtig grijze tot donker

bruinachtige voorvleugels en helder roodbruine gewaterde band is vrij zeldzaam.

Nieuwe vindplaatsen: Peest (Kooi); Tietjerk (Camping); Vollenhove (Win-

ters); Weesp (Zool. Mus.); Oegstgeest (Kaijadoe); Nuenen (Neijts).

f. meretricula Borkhausen, 1792. De vorm met licht grijsgele tot licht bruingele

gewaterde band is gewoon en komt practisch overal onder de soort voor.

f. fasciata Lempke, 1943. Van de vorm met donkere grondkleur en witte scherp

afstekende gewaterde band wordt een exemplaar afgebeeld op plaat 13 fig. 2.

Ook deze is beslist niet zeldzaam, zoals blijkt uit de lijst van nieuwe vindplaatsen:

Vlieland, Tietjerk, Bolsward, Eext, Rijssen, Apeldoorn, Middelie, Bergen-N.H.,

Wassenaar, Krimpen aan den IJssel, Melissant, Ooster Schengen.

f. rufo-sujjumata Heydemann, 1942. De vorm met roodachtig middenveld is

tot nog toe uitsluitend uit het westen van het land bekend. Nieuwe vindplaatsen:

Blaricum (Bergman); Zaandam (Bank); Middelie (de Boer); Beemster (de

Vries) ; Voorschoten (Groenendijk) ; Den Haag, Oostkapelle, Valkenisse (Zool.

Mus.); Oostvoorne (Lucas); Rockanje (Gorter); Ouddorp (Vroegindeweij).

f. intermedia Hormuzaki, 1898, Verb, zool.-bot. Ges. Wien 48: 448. De vorm

met vrijwel eenkleurig roodachtig bruine voorvleugels is beslist niet gewoon en

tot nog toe ook bijna alleen uit het westen van het land bekend. Vlieland, Ter-

schelling (Camping); Groningen, Haamstede (van Wisselingh); Weesp, Den

Haag (Zool. Mus.).

f. grisea nov. Voorvleugels eenkleurig grijs, zonder rood of bruin; tekening

zichtbaar, maar niet opvallend afstekend, de witte kleur in de tweede dwarslijn kan

geheel ontbreken. Vlieland, $ (Camping); Heeze, $, 5.VI.1959 (holotype,

VAN Wisselingh).

[Fore wings of a uniform grey, markings visible, but not strikingly contrasting; the white

colour in the postmedian may fail completely.}

f. unicolor Tutt, 1891. De vorm met eenkleurig zwartachtig bruine voorvleugels

is gewoon. Overgangsexemplaren met een wat lichter achterrandsveld zijn even-

eens vrij gewoon.
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f. aeruginis Edelsten & Tams, 1961, in South, Brit. Moths (new ed.) 1: 287

(aetbzops auct. nee Haworth). De min of meer eenkleurig zwartachtige vorm.

Gewoon, overal onder de soort. Volgens de Engelse auteurs is deze vorm nooit zo

diep zwart als die van strigilis, maar onder het Nederlandse materiaal bevinden

zich wel degelijk zulke intens zwarte exemplaren.

f. rujo-aethiops Heydemann, 1942, Ent. Z. Stettin 103: 10. Voorvleugels donker,

als bij unicolor of aeruginis, maar het middenveld met koperkleurige glans. Apel-

doorn, Renkum, Ubbergen, Weesp, Rotterdam, Breda (Zool. Mus.); Amsterdam

(van der Meulen); Rockanje (Gorter).

f. victiuncula Heydemann, Ent. Z. Frankfurt 46: 80. Voorvleugels zwartachtig

met diepzwarte duidelijk afstekende middenband. Halsteren (Asselbergs).

f. juncta Lempke, 1943. Oostvoorne (Lucas).

Oligia fasciuncula Haworth. Tijdschr. Entom. 85: 133; Cat. VII: (460). Blij-

kens de beide lijsten van vindplaatsen is de vlinder over vrijwel het gehele land

verbreid. Maar op vochtige terreinen is hij veel gewoner dan op droge. Vandaar

ook het grote aantal vindplaatsen in het westen van het land. In het Waddendistrict

tot nog toe alleen bekend van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

De vliegtijd kan in de derde decade van mei beginnen en tot in de derde decade

van augustus duren. De uiterste data zijn nu: 24. V (in 1961 te Slijk-Ewijk, van

DE Pol, en te Stein, Pater Munsters) tot 21. VIII (in 1962, Sexbierum, Stobbe).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Sexbierum, Harlingen, Leeuwarden, Eernewoude,

Duurswoude, Oosterwolde, Nijetrijne (zeer algemeen, Leffef), Balk, Tjerkwerd. Gr.: Haren,

Glimmen, Borgercompagnie, Veendam. Dr.: Paterswolde, Peizermade, Roden, Lieveren, Norg,

Peest, Assen, Zuidlaren, Annen, Eext, Schoonlo, Ruinen, Vledder, Havelte. Ov.: Volthe,

Albergen, Saasveld, Aadorp, Rijssen, Daarle, Raalte, Abdij Sion, Platvoet, Olst, Zwartsluis,

Vollenhove, Marknesse. Gdl.: Harderwijk, Wezep, Wiessel, Hoog-Soeren, Assel, Teuge,

Terwolde, Empe, Hoenderlo, Velp, Ede, Lunteren; Eefde, Winterswijk; Slijk-Ewijk, Ochten.

Utr.: Doorn, Bunnik, Maarsseveen, Loosdrecht, Bilthoven, Amersfoort. N.H.: Blaricum,

Huizen, Naarden, Naardermeer, Muiden, Weesp, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman),

Kwadijk, Middelie, Beemster, Hoorn, Bakkum. Z.H.: Noorden, Woerdense Verlaat, Noord-

wijkerhout, Meijendel, Voorschoten, Leidschendam, Delft, Staelduin, Hillegersberg, Capelle

aan den IJssel, Lekkerkerk, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne,

Rockanje, Hellevoetsluis, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westen-

schouwen, Oostkapelle. N.B.: Rijen, Chaam, Waalwijk, Nieuwkuik, Sint Michielsgestel,

Veghel, Mill, Gassel, Haaren, Kampina, Nuenen, Eindhoven, Geldrop. Lbg.: Griendsveen,

Sevenum, Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Amstenrade, Heerlerbaan, Chèvremont, Bocholtz,

Hulsberg, Aalbeek, Maastricht, Gronsveld, Rijckholt, Epen, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit. Bij de typische vorm varieert de grondkleur van een mooie

dieprode tint tot lichter rood en zelfs bruinachtig rood, terwijl de tekening soms

bijna afwezig is en dan weer duidelijk zichtbaar. De verwijzing naar ,, South",

fig. 2, moet zijn: fig. 8.

f. cana Staudinger, 1871. Volgens de oorspronkelijke diagnose is dit een vorm

met licht grijsachtige grondkleur maar met roodachtig middenveld. Dergelijke

exemplaren komen weinig voor. Reeds Tutt gebruikte de naam voor alle dieren

met lichte grondkleur maar met volledig donker middenveld, onafhankelijk van

de tint daarvan (1891, Brit. Noct. 1: 102). In deze zin is cana de gewoonste van

onze lichte vormen.
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f. pallida Tutt, 1891. Deze lichte vorm, waarbij alleen het onderste deel van

het middenveld nog donkerder is, maar het bovenste niet meer afsteekt, is even-

eens gewoon, maar toch wat minder talrijk dan f. cana.

f. extrema Tutt, 1891, Brit. Noct. 1: 102. Voorvleugels eenkleurig licht grijs-

achtig zonder donkerder afstekend middenveld. Apeldoorn, Leiden (Zool. Mus.).

f. brunneata Warren, 1911. De vorm, waarbij de voorvleugels bruinachtig zijn,

dus zonder rode tint, is niet gewoon. Marknesse, Bennekom, Terwolde, Winters-

wijk, Slijk-Ewijk (van de Pol); Loosdrecht (von Herwarth); Soest (Zool.

Mus.); Aerdenhout (van Wisselingh).

f. flavescens nov. Voorvleugels vrijwel eenkleurig geelachtig bruin. Twello, $ ,

21.VI.1931 (holotype, Zool. Mus.); Volthe (van der Meulen).

[Fore wings nearly unicolorous yellowish-brown.]

f. postnigra nov. Achtervleugels diepzwart met scherp afstekende lichte franje.

Kan zowel bij exemplaren met roodachtige voorvleugels als bij grij sachtige voor-

komen. Eext, 5, 6.VI.1964 (holotype). Halfweg (Zool. Mus.); Sevenum (van

DE Pol).

[Hind wings deep black with sharply contrasting pale fringes. Occurs both in specimens

with reddish and with pale greyish fore wings].

Mesoligia Boursin

Mesoligia furuncula Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 128; Cat. VII: (455). Hoewei

de vlinder in het gehele land voorkomt, is hij toch wel het talrijkst in het westen

(Haf district. Duindistrict). Leffef vond hem veel op Terschelling, te Schoorl,

Overveen, en vooral in het duingebied van Schouwen. Merkwaardig in dit verband

is het voorkomen op de Britse eilanden: vooral langs de kusten (tot op de Orkaden

toe), hoewel ook hier en daar in het binnenland (South, Moths (new ed.) 1: 289,

1961). Bij ons is het verschil tussen kustgebied en binnenland echter niet zo sterk

en kan furuncula ook ver landinwaarts nog een gewoon dier zijn.

In het Waddendistrict is de vlinder met uitzondering van Rottum nu op alle

eilanden aangetroffen.

De vliegtijd kan tot ver in september duren. Of hierbij soms sprake kan zijn

van een partiële tweede generatie is op zijn minst zeer twijfelachtig. De uiterste

data zijn nu: 26.V —23. IX. De laatste datum werd in 1941 door van Wisselingh

te Wassenaar genoteerd als slot van een hele serie september-data. Bijna even laat

is 21. IX. 1956 (Lucas). In 1963 ving Peerdeman in het Amsterdamse Bos nog

een exemplaar op 13. IX. Van de Pol noteerde twee septemberdata: 4.IX.1954 te

Rijckholt en 9.IX.1956 te Heemstede.

Variabiliteit. Hoewel de vlinder zeer variabel is, maakt een serie uit het

oosten van het land toch een geheel andere indruk dan een uit het westen. In de

laatste komen veel meer lichte dieren voor.

De typische vorm met tweekleurige voorvleugels (wortelhelft donker roodbruin

tot bruinachtig, franjehelft licht grijsbruin tot licht bruin) is vooral in de oostelijke

helft van het land niet zeldzaam en op tal van plaatsen aangetroffen. In het westen

komt hij daarentegen nauwelijks voor.
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f. pallida Tutt, 1891. Deze lichte vorm (wortelhelft voorvleugels lichtgrijs,

franjehelft v^itachtig, maar achtervleugels niet altijd vi^it) is vrij zeldzaam en vrijwel

beperkt tot het westen. Nieuwe vindplaatsen: Hilversum, Muiden, Diemen, Cocks-

dorp, Hillegom, Den Haag, Rotterdam, Burgh (Zool. Mus.).

f. pseudonychina Heydemann, 1933. Deze bleke vorm met vrijwel eenkleurig

geelwitte voorvleugels komt vooral in het Haf district (ook Vollenhove, Winters),

het Duindistrict en het westelijke deel van het Fluviatiel District voor. In het oosten

veel zeldzamer (Gassel, van de Pol).

f. bicoloria Villers, 1789. Deze bonte vorm met grijsachtig bruine wortelhelft

en witachtige franjehelft der voorvleugels is onze meest voorkomende vorm, althans

over het hele land gerekend. Natuurlijk door overgangen met de andere vormen

verbonden.

f. antithesis Schultz, 1934. Deze fel contrasterende vorm (donkerbruin —fel wit)

is veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Eefde (Zool. Mus.); Amerongen (Ben-

tinck); Purmerend (Huisenga).

f. reticulata Tutt, 1891. Gewoon.

f. humeralis Haworth, 1809. Gewoon.

f. insulicola Staudinger, 1871. Gewoon.

f. cinerascens nov. Voorvleugels eenkleurig lichtgrijs. Melissant, $ , 14.VIII.

1953 (holotype. Huisman).

[Fore wings pale grey, unicolorous. (This description corresponds more or less with

Tutt's conception of f. insulicola Staudinger (Brit. Noct. 1 : 105, 1891). But that form has

brownish fore wings. Cf. the figure of Herrich-Schäffer, cited by Staudinger).}

f. terminalis Haworth, 1809. Niet zeldzaam. Vrij verbreid onder alle populaties.

f. pulmonariae Duponchel, 1826. Zonder twijfel is deze bonte vorm zeldzaam

(wortelhelft voorvleugels licht roodachtig okerkleurig, franjehelft licht okerkleurig

tot lichtgrijs). Nieuwe vindplaats: Aalten (Zool. Mus.).

f. ruja-reticulata Tutt, 1891. Hetzelfde geldt voor de vorm met eenkleurig rood-

achtig gele duidelijk getekende voorvleugels. Nieuwe vindplaatsen: Wassenaar

(van Wisselingh); Groede (Zool. Mus.).

f. rujuncula Haworth, 1809. De vorm met eenkleurig licht roodachtige voor-

vleugels zonder duidelijke tekening is daarentegen niet zeldzaam, vooral niet in de

westelijke helft van het land.

f. nigrohrunnea Heydemann, 1942, Stett. ent. Z. 103: 19, plaat IV fig. 4. Voor-

vleugels bijna eenkleurig donkerbruin tot zwartbruin. Terschelling (G. Dijkstra);

Tjerkwerd (Mulder); Odoorn, Ginge (Peerdeman); Assel, Heemskerk, Oost-

kapelle (van Aartsen, in Zool. Mus.); Slijk-Ewijk, Grubbenvorst, Gronsveld

(van de Pol); Zeist (Gorter). Blijkbaar vrij verbreid, maar alleen onder modern

materiaal.

f. ni gr e SCens Lempke, 1943. De vorm met wortelhelft van de voorvleugels zwart

en franjehelft donker grijs blijft zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Odoorn (Peer-

deman); Nuenen (Neijts); Epen (van Wisselingh).

f. obscura Lempke, 1943. De vorm met eenkleurig zwartgrijze voorvleugels is

wat minder zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Noordlaren, Schijf (van de Pol);
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Odoorn (Peerdeman); Apeldoorn (Soutendijk) ; Zeist (Gorter); Aerdenhout

(van Wisselingh); Arcen (Lukkien).

f. albimacula Spuler, 1905. De vorm met geheel wit gevulde niervlek is ver-

breid onder de soort, maar over het algemeen toch wel vrij schaars.

f. vinctuncula Hühner, [1800 —1803}. Over het midden van de eenkleurige

voorvleugels loopt een opvallend zwart lijntje, dat zich echter verbreden kan tot

een smal zwart bandje. Plaat 13 fig. 3. Hoewel de vorm zeldzaam is, is hij toch

langzamerhand van tal van vindplaatsen bekend geworden, vooral in de oostelijke

helft van het land. Maar ook in het westen komt hij nu en dan voor, zoals uit de

beide lijsten van vindplaatsen blijkt. Nieuw zijn: Heerde, Aalten, Loerbeek,

Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede, Burgh, Teteringen, Hilvarenbeek, Bergeijk,

Eindhoven, Someren, Deurne, Swalmen, Montfort, Stein, Sint Pietersberg, Epen.

f. centrifasciata nov. Voorvleugels bont, maar met hetzelfde smalle zwartachtige

bandje als f. vinctuncula. Veel zeldzamer dan bij de eenkleurige vorm. Plaat 13

fig. 6. Bergeijk, 5, 21.VIII.1960 (holotype, van Wisselingh).

[Fore wings variegated, but with the same narrow blackish band as f. vinctuncula. Much
rarer than with the unicolorous form.]

f. unicolor Warren, 1911. Deze vorm, waarbij het donkere bandje of lijntje

slechts iets donkerder is dan de grondkleur, is veel zeldzamer. Plaat 13 fig. 4.

Nieuwe vindplaatsen: Eefde (Zool. Mus.); Loerbeek (Peerdeman); Hilversum

(Caron).

f. constricta Heydemann, 1935. Bonte exemplaren, waarbij de donkere wortel-

helft en de lichte achterrandshelft van de voorvleugels door een smal donkerder

middenveld van elkaar gescheiden zijn, zijn vrij zeldzaam. Plaat 13 fig. 5. Nieuwe

vindplaatsen: Colmschate (Lukkien); Apeldoorn, Amsterdam, Valkenisse, Best,

Oostkapelle (Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Den Haag (Fischer).

f. lineata nov. Voorvleugels eenkleurig (bij het holotype grijsbruin), de om-

randing van de twee vlekken en de eerste en tweede dwarslijn zwartachtig, golf lijn

licht. Deze drie lijnen scherp afstekend. Valkenisse, $ , 31. VII. 1964 (holotype,

VAN Aartsen, in Zool. Mus.).

[Fore wings unicolorous (with the holotype grey-brown), circumscription of the stigmata

and the antemedian and postmedian blackish, subterminal pale. These three lines sharply

contrasting.}

f. conjuncta Heydemann, 1942, Stett. ent. Z. 103: 19, plaat IV fig. 6. Vanuit de

tapvlek loopt een zwartbruin streepje door het middenveld tot de tweede dwarslijn.

Ameland (Camping); Muiden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam (Zool. Mus.).

f. longistriata Warren, 1911, in Seitz, Gross-Schmetterl. 3: 173, plaat 40 rij 1

fig. 8. Op de bovenzijde van de voorvleugels een scherpe zwarte horizontale lijn

even boven de binnenrand van wortelveld tot achterrand. Hoorn, 1958 (P. de

Vries) .

f. latistriata Hoffmeyer & Knudsen, 1935. Deze vorm heeft in plaats van de

dunne lijn een veel bredere zwarte streep. Nieuwe vindplaats: Zeist (Gorter).

f. minor Dufrane, 1932. Gewoon.
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Mesoligia literosa Haworth. Tijdschr. Entom. 85: 132; Cat. VII: (459). Het

optimale biotoop wordt in ons land stellig gevormd door het duingebied, waar de

vlinder plaatselijk zeer gewoon kan zijn, ook op de waddeneilanden. In het bin-

nenland is literosa veel lokaler en schaarser en ook daar is het dier vrijwel beperkt

tot de zandgronden (waarvoor soms ook de spoordijken dienst kunnen doen).

Opvallend is het geringe aantal vindplaatsen in Noord-Brabant en Limburg. Met
uitzondering van Rottum is de vlinder nu bekend van alle waddeneilanden.

De vliegtijd kan tot half september voortduren. De uiterste data zijn nu: 25. VI

—

15.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, (op het reeds vermelde eiland Terschelling zeer ge-

woon, Leffef), Nijetrijne (enkele, Leffef), Nije Mirdum. Gr.: Appelbergen, Veendam. Dr.:

Peize, Zuidlaren, Schoonlo, Odoornerveen. Ov.: Raalte, Abdij Sion, Holten, Colmschate,

Platvoet. Gdl.: Wiessel, Assel, Uchelen, Hoenderlo, Kootwijkerveen, Bennekom, Lunteren;

Eefde, Almen, Ruurlo, Winterswijk. Utr.: Utrecht. N.H.: Zaandam, Hoorn, De Koog, Sint

Maartensbrug, Bergen, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Castricum, Bakkum,

Heemskerk, Aerdenhout. Z.H.: Leiden, Meijendel, Rijswijk, Rotterdam, Oostvoorne, Helle-

voetsluis. Melissant, Ouddorp. Z.H.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen (op deze drie

plaatsen gewoon tot talrijk, Leffef), Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Schijf, Bergeijk.

Lbg.: Griendsveen, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit, f. subrosea Warren, 1911. Van de vorm met roodachtig

bruine voorvleugels zijn slechts enkele nieuwe vindplaatsen bekend geworden.

Rijswijk-Z.H., Oostkapelle (Zool. Mus.).

f. constricta Warren, 1911. Ook de vorm met smal donker middenveld is niet

gewoon. Nieuwe vindpaatsen: Egmond aan Zee (Zool. Mus.); Oostkapelle, Val-

kenisse (van Aartsen, in Zool. Mus.).

f. modesta Diehl, 1957, Bombus 1: 405. Voorvleugels lichtgrijs, maar naar de

achterrand nog met de paarsachtige tint van de typische vorm, tekening zeer zwak;

achtervleugels lichter, naar de achterrand iets verdonkerd. Vooral onder de duin-

populaties komen nu en dan zeer zwak getekende exemplaren voor, die echter niet

tot de volgende vorm gerekend kunnen worden. Vlieland (Lukkien); Twello,

Heemskerk, Den Haag, Valkenisse, Venlo (Zool. Mus.) ; Egmond aan den Hoef

(Caron).

f. ony china Herrich-Schäffer, 1856. De vorm met eenkleurig grij sachtige of

geelachtig grijze voorvleugels is een typische duinvorm, maar voor zover ik weet,

maakt hij overal slechts een klein deel van de populatie uit. Nieuwe vindplaatsen:

Vlieland (Camping); Sint Maartensbrug (de Boer); Egmond aan den Hoef

(Caron); Burgh (Peerdeman); Valkenisse (van Aartsen, in Zool. Mus.).

f. juncta Lempke, 1943. Meijendel (Lucas).

Dwergen. Schiermonnikoog, Oostkapelle (Zool. Mus.).

Mesapamea Heinicke

Mesapamea secalis L. Tijdschr. Entom. 90: 76; Cat. VIII: (486). Met uitzon-

dering van Rottum is de vlinder nu van alle waddeneilanden bekend. Overigens

kan voor de verbreiding en het voorkomen naar Cat. VIII verwezen worden.

In vroege jaren kan de vliegtijd al in mei beginnen. De uiterste data zijn nu:

16.V (in 1959 te Stein waargenomen, Pater Munsters) tot 14.IX.
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Variabiliteit. Een veel eenvoudiger en dus ook veel grover indeling van

de vele vormen wordt gegeven door Heinicke (I960, Deutsche ent. Z. (N.F.) 7:

166—173). Hier wordt echter weer de uitvoerige indeling van 1949 gevolgd. Stel-

lig zullen diverse telkens weer terugkerende vormen (kleur van de niervlek, aan- of

afwezigheid van de tapvlekstreep enz.) wel door erfelijke factoren bepaald worden,

terwijl verschillende in elkaar overgaande tinten van grondkleur ten dele wel ver-

oorzaakt zullen worden door oecologische factoren tijdens het gevoelige stadium

van de pop. Experimenteel is hierover echter niets bekend.

De typische vorm —zie Cat. VIII: (489) —is niet zeldzaam en is op tal van

plaatsen onder de soort aangetroffen.

f. grisea-jlavo Tutt, 1891. Zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Platvoet (Lukkien);

Oisterwijk (Lucas); Nuenen (Neijts).

f. grisea-albo Tutt, 1891. Evenmin gewoon. Weesp, Amsterdam, Heemskerk

(Zool. Mus.); Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard); Melissant (Huisman).

f. reti culata- albo Tutt, 1891. Ermelo (Jonker); Bolsward, Amsterdam, Half-

weg, Voerendaal (Zool. Mus.); Middelie (de Boer); Heemstede (Herwarth).

f. reticulata-jlavo Tutt, 1891. Niet gewoon, maar toch vrij verbreid onder de

soort.

f. secalina-albo Tutt, 1891. Zeldzaam. Apeldoorn (Lucas); Vorden, Hilversum

(Zool. Mus.); Eindhoven (Verhaak); Helmond (Knippenberg).

f. secaltna-jlavo Tutt, 1891. Eveneens zeldzaam. Bolsward, Weesp, Den Haag

(Zool. Mus.); Vollenhove (Winters); Apeldoorn (Lucas).

f. vïrgata-albo Tutt, 1891. Volthe (van der Meulen); Tongeren, Apeldoorn,

Lochern, Weesp (Zool. Mus); Aalten (van Galen); Zeist (Gorter); Middelie

(de Boer); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Vlaardingen (van Katwijk).

f. virgata-jlavo Tutt, 1891. Niet zeldzaam. Alleen in Zool. Mus. bevindt zich al

een serie van 15 exemplaren.

f. i-niger-albo Tutt, 1891. Niet zeldzaam, vrij verbreid.

f. j-niger Haworth, 1809. Vrij gewoon, overal onder de soort.

f. oculea Guenée, 1852. Vrij gewoon. De meeste exemplaren zijn wijfjes.

f. oculea-jlavo Tutt, 1891. Gewoon. Ook hoofdzakelijk wijfjes.

f. ruja-albo Tutt, 1891. Nogal schaars, maar van vrij veel vindplaatsen bekend.

f. rufa-jlavo Tutt, 1891. Meer dan de vorige vorm, maar zeker niet gewoon.

f. nictitans Esper, [1788}. Zeer gewoon, zowel bij $ als bij $ .

f. secalina Hübner, [1808 —1809}. Gewoon bij beide geslachten.

f. nictitans-linea Tutt, 1891. Zeer gewoon.

f. secalinea-linea Tutt, 1891. Zeer gewoon.

f. rava Haworth, 1809. Slechts enkele nieuwe vindplaatsen: Oosterwolde (van

Randen); Soest (Zool. Mus.); Middehe (de Boer); Vlaardingen (van Kat-

wijk) .

f. rava-jlavo Tutt, 1891. Blijkens de mij nu bekende vindplaatsen vrijwel overal

in klein aantal onder de soort voorkomend.

f. didyjiia Esper, [1788}. Een schaars voorkomende vorm, waarvan slechts enkele

nieuwe vindplaatsen bekend werden: Bathmen (Zool. Mus.); Middelie (de Boer);

Schelluinen (Slob).
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f. didyma-flavo Tutt, 1891. Veel gewoner dan de vorm met witte niervlek, wel

overal onder de soort aan te treffen.

f. f urea Haworth, 1809. Ook weer veel minder dan de typische door Linnaeus

beschreven vorm met gele niervlek. Nieuwe vindplaatsen: Wijster (Lucas) ; Weesp,

Valkenisse, Venlo (Zool. Mus.).

f. nigra-albo Tutt, 1891. Niet gewoon. Vlieland (Camping); Bathmen, Apel-

doorn (Zool. Mus.); Zutfen (Wilmink); Helmond (Knippenberg).

f. nigra-jlavo Tutt, 1891. Eveneens zeer schaars. Voerendaal (Zool. Mus.).

f. lu gens Haworth, 1809. Vrij zeldzaam, maar verbreid.

f. lugens-flavo Tutt, 1891. Niet zeldzaam (in Zool. Mus. op het ogenblik een

serie van 19 stuks).

f. leucostigma Esper, [1791}. Ook maar enkele nieuwe vindplaatsen: Halle-

Gdl. (Nieuwland); Ingen (Zool. Mus.); Bergeijk (van Oosten); Heerlerbaan

(Lukkien).

f. flavistigma Lempke, 1949. Eveneens schaars. Apeldoorn, Bussum, Weesp

(Zool. Mus.); Noorden (Lucas).

f. pulver o sa Warren, 1911. De vorm met wit bestoven aderen komt weinig

voor. Nieuwe vindplaatsen: Leeuwarden (Mus. Leeuwarden); Hooghalen (van

DERMeulen); Westerbork (van Aartsen, in Zool. Mus.); Apeldoorn (Leffef);

Aalten (van Galen); Hoorn, Haamstede, Someren (Peerdeman); Vlaardingen

(van Katwijk).

f. struvei Ragusa, 1885. Zeldzaam. Almelo, Saasveld (van der Meulen); Aal-

ten (van Galen); Oostvoorne (Lucas).

f. struvoculea Aubert, 1952, Papillons d'Europe 2: 39, fig. D; 1953, Rev. franc,

de Lép. 14: 110, pi. V fig. 8. Als f. oculea Guenée (en de door Linnaeus beschre-

ven typische vorm), maar de grondkleur van de voorvleugels wit en de grote don-

kere vlek aan de voorrand donkerbruin. Assen, Vogelenzang, Epen (van Wis-

selingh); Deventer ( $ ), Twello (5 en 9 ), De Bilt ( ^ ) (Zool. Mus.); Lely-

stad (van de Pol); Apeldoorn (de Vos); Beemster (Huisenga); Kerkrade

(Franssen).

[Aubert only knew females of this form, but the Dutch material proves that the form

also occurs with the male. It is, however, a fact that specimens which have the same colour

pattern as f. oculea, are principally females.]

[f. struvei-excessa Turner, 1932. Als struvoculea, maar de grote voorrandsvlek

is zwartachtig. Van de in Cat. VIII vermelde exemplaren behoort geen enkele tot

deze vorm. Hij moet voorlopig als inlands vervallen.}

f. lilacina Warren, 1911. Slechts enkele nieuwe vindplaatsen: Vriezenveen (van

der Meulen); Ermelo (Jonker); Zeist (Gorter); Noorden (Lucas); Valke-

nisse (van Aartsen, in Zool. Mus.).

f. Ulacina-jlavo Wightman, 1933. Wiessel (Lucas); Valkenisse (van Aart-

sen, in Zool. Mus.).

f. unijormis Spuler, 1905. Geen nieuwe vangsten.

f. armorkae Culot, 1909, Noct. et Géom. d'Europe 1: 164, plaat 30 fig. 7.

Voorvleugels licht bruingrijs, dwarslijnen zeer flauw, alleen de tapvlekstreep dui-

delijk afstekend; niervlek geelachtig wit. Raalte, $ , I960 (Flint); Nunspeet, $ ,

1921 (Zool. Mus.).
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f. albomaculata nov. Voorvleugels met volle witte niervlek zonder donkere

tekening erin. Diepenveen, $, 26. VII. 1912 (holotype, Zool. Mus.); Zeist (Gor-

ter); Halfweg, 9 ,
(van Aartsen, in Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerde-

man).

[Fore wings with full white reniform without dark centre.]

f. obsoleta Lempke, 1949. Niet zeldzaam.

f. juncta Lempke, 1949. Halfweg, Valkenisse (van Aartsen, in Zool. Mus.),

f. semiconfluens Lempke, 1949. Apeldoorn (Leffef); Breda (Zool. Mus.);

Eijs (van de Pol).

f. approximata nov. Het middenveld van de voorvleugels sterk versmald. Zeist,

$, 17.VII.1957 (holotype. Gorter).

[The central area of the fore wings strongly narrowed.]

f. clausa Lempke, 1949. Aerdenhout (van Wisselingh).

f. brevipennis nov. Alle vleugels te kort. Sint Michielsgestel (holotype. Knip-

penberg).

[All wings too short.]

Dwergen. Komen bij deze soort blijkbaar nogal veel voor. Ik heb aantekeningen

van meer dan een dozijn vindplaatsen.

Somatische mozaiek. Een exemplaar, dat mogelijk tot deze afwijking

hoort, heeft op de linker voorvleugel een gele niervlek en op de rechter een witte.

Hilversum, $, 1940 (Zool. Mus.).

Photedes Lederer

Photedes minima Haworth, 1806. Lep. Brit.: 215 {arenosa Haworth, 1806,

op. cit.: 260). Tijdschr. Entom. 85: 90; Cat. VII: (417). De vlinder is verbreid

over een groot deel van het land, doch mijdt droge gronden, zoals duidelijk blijkt

uit het geringe aantal vindplaatsen op de Veluwe. Maar ook in het kale polderland

komt hij nauwelijks voor. Het voornaamste biotoop schijnt gevormd te worden

door niet te droge terreinen in de omgeving van loofhout. De soort is nu van drie

van de waddeneilanden bekend.

Op plaatsen waar minima voorkomt, is hij toch zelden gewoon te noemen. Bo-

vendien zijn de meeste exemplaren, die met de vanglamp bemachtigd worden,

mannetjes. De veel kleinere en duidelijker getekende wijfjes zijn in haast alle

collecties zeer schaars vertegenwoordigd. Mogelijk zijn ze veel trager dan de man-

netjes.

De vliegtijd kan van begin juni tot half augustus duren. De uiterste data zijn

nu: l.VI (I960, Nieuw-Helvoet, Vroeg inde wei j) tot 14.VIII (1963, ? te Best,

van Aartsen).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (weinig, Leffef), Vlieland (Camping), Schier-

monnikoog (Stobbe), Eernewoude, Nijetrijne (slechts enkele exemplaren, Leffef). Gr.:

Vlagtwedde, Ter Borg. Dr.: Schoonlo, Wijster, Vledder. Ov.: Denekamp, Volthe, Almelo,
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Holten, Ommen, Beerse, Diepenveen, Deventer, Vollenhove. Gdl.: Lunteren, Wageningen;

de Voorst, Ruurlo, Babberich, Loerbeek, Aerdt; Heteren. N.H.: 's-Graveland, Hilversum,

Blaricum, Weesp, Amsterdamse Bos (geregeld, maar weinig, Peerdeman), Halfweg, Zaan-

dam, Heemskerk, Heemstede. Z.H.: Noorden, Staelduin, Schelluinen, Arkel, Hendrik-Ido-

Ambacht, Oostvoorne, Nieuw-Hel voet, Hellevoetsluis, Melissant. Zl.: Burgh, Haamstede,

Westenschouwen (al deze plaatsen schaars, Leffef), Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.:

Vught, Kampina, Best, Eindhoven, Nuenen, Schaft, Someren, de Rips. Lbg.: Sevenum,

Griendsveen, Stein, Amstenrade, Brunssum, Geulem, Heer, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. lut esc ens Haworth, 1809. De vorm met opvallend geel-

achtige voorvleugels is vrij zeldzaam. De collectie van het Zool. Mus. telt op het

ogenblik slechts zeven exemplaren van Vorden, Leiden, Hillegersberg en Venlo.

Blijkbaar is hij wel vrij verbreid onder de soort.

f. obscura nov. Opvallend verdonkerde vorm. Bij het $ voorvleugels langs de

binnenrand van de golf lijn en tussen golf lijn en achterrand verdonkerd, bij het $

bovendien de twee dwarslijnen veel scherper; bij beide seksen de achtervleugels

opvallend verdonkerd. Zie plaat 13 fig. 11 en 12. Amsterdamse Bos (Peerde-

man); Best, i7.VII.i963 (twee mannetjes, waarvan één het holotype is, van
Aartsen, in Zool. Mus.); Swalmen (Lücker); Gronsveld (Gorter).

[Strikingly darkened. With the $ fore wings along the inner side of the submarginal and

between this line and the outer border darkened, with the $ moreover the transverse lines

much sharper; with both sexes the hind wings distinctly darkened.}

f. grise sc ens Lempke, 1943. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. lucìola Prochaska, 1920. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. ahae Freyer, 1836. Mannetjes met volledige donkere dwarslijnen op de voor-

vleugels komen niet veel voor. Nieuwe vindplaats: Geulem (Zool. Mus.).

f. approximata nov. De eerste en de tweede dwarslijn op de bovenzijde van de

voorvleugels staan dicht bij elkaar. Best, 5 , 3.VIII.1962 (holotype, van Aartsen,

in Zool. Mus.).

[The antemedian and the postmedian are close together.]

f. obsoleta nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt elk spoor van

tekening op enkele zwakke stippen op de plaats van de tweede dwarslijn na. Wel

op de meeste plaatsen onder de mannetjes voorkomend.

Holotype: 5 , Hillegersberg, 7.VII.1893, in Zool. Mus.

[All markings on the upper side of the fore wings fail with the exception of a few feeble

points in the place of the postmedian.}

Photedes extrema Hübner. Ttjdschr. Entom. 85: 73; Cat. VII: (400). De vlin-

der is bij ons in de eerste plaats een duindier. In dit biotoop kan hij plaatselijk

gewoon zijn. Maar daarnaast is hij de laatste jaren ook op enkele plaatsen in het

binnenland aangetroffen. Sommige daarvan stemmen overeen met een uit Engeland

bekend biotoop van de soort, namelijk moerassige terreinen.

Wat de verspreiding in het omringende gebied betreft, in Denemarken is extrema

reeds in 1940 aan de oostkust van Falster gevonden, maar toen niet herkend. Zie

E. Pyndt, Flora og Fauna 64: 203, fig., 1958. In het oosten van Holstein werd

het eerste exemplaar in 1953 te Kellenhusen gevangen {Mttt. faun. Arb.gemeinsch.
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Schlesw. -Holst., Hamburg u. Lübeck (N.F.) 6: 63, 1953). In België is volgens

mededeling van de heer De Laever de verspreiding vrijwel als bij ons: gewoon

in de kuststreek, zeldzaam in het binnenland: Grand Han (prov. Luxemburg),

Sclessin (prov. Luik), Sutendael (Limburg) en Groenendael (Brussel).

De vliegtijd kan al half mei beginnen en nog voortduren in de tweede helft van

juh. De uiterste data zijn nu: 13.V (in 1959 te Oostvoorne, Lucas) tot 24.VII

(in 1962 op Schouwen, Leffef). Daarnaast zijn enkele data uit augustus bekend

geworden: 13.Vin.l963. Cadzand (Peerdeman) en 21.Vin.l960, Heemskerk

(van Aartsen). Mogelijk zijn dit vertegenwoordigers van een partiële tweede

generatie. De hoofdvliegtijd van de vlinder is juni.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon, Tanis), Vlieland (Camping), Nijetrijne,

1964 (Leffef), Oude Mirdum, 1961 (idem). N.H.: Hilversum, 2.VI.1947, gaaf $ op licht

(Caron), Bergen, Egmond aan Zee, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Heemstede. Z.H.:

Leiden (Kroon, Lucas), Meijendel, Staelduin, Dordrecht, 17.VL1905 (de Joncheere, in

Leids Mus.), Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Goedereede. Zl.: Burgh, Westenschouwen,

Oostkapelle, Cadzand. Lbg.: Griendsveen, 1964 (Leffef), Sevenum (idem), Swalmen, 9,

1959 (van Aartsen, in Zool. Mus.); Gronsveld, 1962 (Peerdeman).

Variabiliteit, f. radiata Wagner, 1922. Dieren met opvallend donkere

bestuiving tussen de aderen werden nog bekend van Heemskerk (van Aartsen),

Aerdenhout (van Wisselingh), Wassenaar, Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

f. pallida Lucas, 1959, 'Ent. Ber. 19: 205. Voorvleugels eenkleurig witachtig,

zonder donkere schubben of tekening. Wijk aan Zee (Zool. Mus.); Aerdenhout

(van Wisselingh); Meijendel (Lucas).

f. punctilinea Lucas, 1959, Etit. Ber. 19: 205. De voorvleugels met volledige

eerste en tweede dwarslijn, doordat de in de regel aanwezige donkere stippen met

elkaar verbonden zijn. Aerdenhout (van Wisselingh); Meijendel, Oostvoorne

(Lucas).

f. tangens Lucas, I960, Erit. Ber. 20: 229. De (in de regel slechts gedeeltelijk

aanwezige) eerste en tweede dwarslijn raken elkaar even boven de binnenrand van

de voorvleugels en gaan dan weer uiteen. Heemskerk, vijf exemplaren (van

Aartsen, in Zool. Mus.); Oostvoorne (Lucas).

f. dep une tata Lempke, 1943. Exemplaren, waarbij de stippenrij op de plaats

van de tweede dwarslijn ontbreekt, zijn niet zeldzaam en komen in elke voldoend

grote serie voor.

Photedes elymi Treitschke. Tijdschr. Entom. 85: 75; Cat. VII: (402). In ver-

band met de voedselplant van de rups, de helm, is de vlinder vrijwel uitsluitend aan

te treffen in het duingebied, zowel van het vasteland als van de eilanden. Hier kan

hij plaatselijk zeer gewoon zijn. Met uitzondering van Texel kennen we hem nu van

alle waddeneilanden. Op het reeds vermelde Rottum trof Didden het dier in 1959

en i960 weer talrijk aan.

De vliegtijd kan lang duren, namelijk van begin mei tot begin september. Of

we soms met exemplaren van een partiële tweede generatie te doen hebben, is

moeilijk uit te maken, daar een duidelijk hiaat ontbreekt. De uiterste data zijn nu:

4.VI (in 1963 te Cadzand, Peerdeman) tot 2. IX (in 1962 te Oostvoorne, Lucas).

Vindplaatsen. Fr.: Ameland, Terschelling (talrijk volgens verschillende verzame-
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laars), Vlieland (idem. Camping). N.H.: Bergen, Egmond aan Zee, Aerdenhout, Heem-
stede. Z.H.: Leiden (Lucas), Meijendel, Oostvoorne, Melissant, Goedereede. Zl.: Oostkapelle,

Zoutelande (Walcheren), Valkenisse, Cadzand.

Variabiliteit, f. saturatior Staudinger, 1889. Exemplaren met bruin-

achtige voorvleugels werden nog bekend van Rottum (Didden); Huizen (Zoöl.

Mus.); Egmond aan Zee (Westerneng).

f. suffusa nov. Voorvleugels grotendeels zwartachtig verdonkerd, alleen onder

de middencel blijft in de regel nog een baan van de lichte grondkleur. Terschelling,

Aerdenhout (van Wisseling); Valkenisse, $, 26.VII.1962 (holotype, van
Aartsen, in Zoöl. Mus.); Cadzand (Peerdeman).

[Fore wings for the greater part darkened, but as a rule a stripe of the normal pale ground

colour remains under the cell.]

f. depunctata Nordstrom, 1940. De vorm zonder de rij zvv^arte stippen op de

plaats van de tweede dwarslijn werd nog bekend van Terschelling, Aerdenhout

(van Wisselingh) ; Oostkapelle, Zoutelande (Zoöl. Mus.). Waarschijnlijk niet

zeldzaam.

f. tangens nov. De (meestal slechts gedeeltelijk zichtbare) eerste en tweede

dwarslijn ontmoeten elkaar even boven de binnenrand en gaan dan weer uit elkaar.

Terschelhng, $, 2.VII.1948 (holotype, Zoöl. Mus.).

[The antemedian and the postmedian (which as a rule are only partly present) meet each

other a little above the inner margin of the fore wings and then separate again.]

f. rent] era Nordström, 1940. Exemplaren met duidelijk zichtbare niervlek komen

weinig voor. Ik zag er alleen nog van Rottum (Didden).

Photedes fluxa Haworth. Tijdschr. Entom. 85: 74; Cat. VII: (401). Het tal-

rijkst is de vlinder in het duingebied, zowel op het vasteland als op de eilanden.

Daarnaast is hij tamelijk verbreid in bosachtige gebieden in het oosten en zuiden

van het land en zelfs hier en daar in het noorden, vooral op zandgronden. Maar

bovendien blijkt jluxa nogal voor te komen in het Fluviatiel District en daar plaat-

selijk zelfs niet al te zeldzaam te zijn.

De vliegtijd kan al in de eerste week van juni beginnen en voortduren tot in de

tweede week van september. De uiterste data zijn nu: 5. VI (Huisman) tot 11. IX

(in 1963 te Hellevoetsluis, Leffef).

Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog (Stobbe), Ameland (Camping), Terschelling

(talrijk, Tanis), Vlieland (gewoon. Camping), Oosterwolde, Oude Mirdum. Dr.: Schoonlo.

Ov.: Abdij Sion, Deventer. Gdl.: Gorssel, de Voorst, Zutfen, Aalten, Babberich; Slijk- Ewijk.

N.H.: 's-Graveland, Schoorl, Bergen, Castricum, Bakkum, Heemskerk, Beverwijk, Heemstede.

Z.H.: Leiden, Meijendel, Staelduin, Schelluinen, Arkel, Spijk, Hendrik-Ido- Ambacht, Oost-

voorne, Hellevoetsluis, Goedereede. Zl.: Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valke-

nisse, Goes, Cadzand. Lbg.: Griendsveen, Sevenum, Tegelen, Swalmen, Montfort, Valkenburg,

Epen.

Variabiliteit. Afgezien van een paar extreme vormen komt de soort bij

ons in drie kleurtypen voor: een licht roodachtige of roodbruinachtige (de ty-

pische), een bleke witachtige (f. hellmanni) en een grijsachtige (f. pulverosa).
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In de duinen overheerst f. hellmanni, maar op alle vindplaatsen kunnen ook de

beide andere vormen aangetroffen worden. Ook in het binnenland komt f. hell-

manni over het algemeen het meest voor, al is het percentage typische exemplaren

in de regel groter. In I960 werden in de vanglamp van de Plantenziektenkundige

Dienst te Slijk-Ewijk 7 stuks van de typische vorm aangetroffen, tegen 17 hell-

manni, 3 saturata en 7 pulverosa (van de Pol). Overigens blijken de exemplaren

van deze niet geselecteerde serie duidelijk forser van bouw dan de gemiddelde

dieren uit het duingebied. Enkele zijn zelfs ware reuzen. Zie plaat 15 fig. 5—10.

Genitaalonderzoek leverde echter geen enkel punt van verschil met de kleinere

duindieren op.

f. saturata Staudinger, 1871. Een extreme kleurvorm van de typische jluxa met

donker bruinachtige voorvleugels. Zeldzaam. Slijk-Ewijk (van de Pol); Heems-

kerk (van Aartsen, in Zool. Mus.); Oostvoorne (Lucas).

f. pallida Lucas, 1959, Ent. Ber. 19: 205. Voorvleugels eenkleurig wit. Van de

anders altijd zichtbare niervlek (een uitstekend kenmerk om de soort te determi-

neren) is nauwelijks meer iets te zien. Natuurlijk niet te verwarren met af gevlogen

exemplaren van f. hellmanni. Vlieland (Aukema); Twello, Heemstede (Zool.

Mus.); Meijendel (Lucas).

f. pulverosa Warren, 1911. Vrij zeldzaam, maar vermoedelijk wel haast overal

onder de soort aan te treffen, zoals uit de volgende lijst van nieuwe vindplaatsen

blijkt: Vlieland (Camping); Abdij Sion (Flint); Slijk-Ewijk (van de Pol);

Egmond aan Zee, Heemskerk, Burgh, Valkenisse (Zool. Mus.); Bakkum (Auke-

ma); Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh); Oostvoorne (Lucas).

Photeres pygmina Haworth. Tijdschr. Entom. 85: 72; Cat. VII: (399). De in

1943 aangegeven verbreiding is goed. Uit het grote aantal nieuwe vindplaatsen

blijkt duidelijk, dat de vlinder in allerlei biotopen is aan te treffen, mits ze maar

niet te droog zijn. Hij is nu van twee van de waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan voortduren tot in november. In 1963 werd nog op 9.XI een

exemplaar aangetroffen in de Rivon-val te Burgh (Leffef). De uiterste nu

bekende grenzen zijn dus: 20. VII —9. XI.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Sexbierum, Eernewoude, Bakkeveen,

Beetsterzwaag, Oosterwolde, Fochtelo, Oldeberkoop, Wolvega, Nijetrijne, Oude Mirdum,

Tjerkwerd. Gr.: Glimmen, Noordlaren, Borgercompagnie, Veendam. Dr.: Peize, Donderen,

Assen, Eext, Schoonlo. Ov.: Vol the, Saasveld, Boekelo, Ommen, Boetelerveld, Abdij Sion,

Zwartsluis, Kalenberg, Vollenhove. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Ermelo, Wiessel, Terwolde,

Uchelen, Empe, Otterlo, Arnhem, "Wageningen, Bennekom, Lunteren; Gorssel, Eefde, Laren,

Ruurlo, Neede, Korenburgerveen, Winterswijk, Hoog-Keppel, Babberich, Groessen: Slijk-

Ewijk. Utr.: Amerongen, Zeist, Bilthoven. N.H.: 's-Graveland, Kortenhoef, Naarden, Naar-

dermeer, Weesp, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Halfweg, Nek, Hoorn, Schoorl,

Egmond aan Zee, Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Noorden, Woerdense Verlaat,

Reeuwijk, Leiden, Meijendel, Vlaardingen, Schelluinen, Gorkum, Arkel, Oostvoorne, Helle-

voetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Dirksland, Melissant, Ouddorp. ZI.: Haamstede, Burgh,

Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Goes, Cadzand. N.B.: Hoogerheide, Hilvarenbeek,

Waalwijk, Vught, Sint Michielsgestel, Haaren, Kampina, Boxtel, Best, Oirschot, Bergeijk,

Eindhoven, Nuenen, Geldrop, Leende, Asten, Helenaveen, Sint Anthonis, Gassel. Lbg.: Seve-

num, Griendsveen, Tegelen, Swalmen, Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Brunssum, Valken-

burg, Gronsveld, Epen, Vijlen.
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Variabiliteit. De typische vorm met roseachtige voorvleugels, waarover

soms een prachtige lila gloed ligt, is gewoon.

f. concolor Tutt, 1888. De vorm met witachtige voorvleugels is niet gewoon.

Nieuwe vindplaatsen: Tjerkwerd (Mulder); Paterswolde (van Wisselingh);

Noordlaren, Heemstede (van de Pol); Boetelerveld (Flint); Albergen (van

DER Meulen); Zeist, Hilversum (Gorter); Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard).

f. pallida Stephens, 1829. De vorm met witachtig gele voorvleugels komt blij-

kens de uitgebreide serie in het Zool. Mus. het meest voor.

f. ochracea Tutt, 1891. De vorm met helder geelachtige voorvleugels is veel

zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Eernewoude (Camping); Aalten (van Galen);

Kortenhoef, Amsterdam, Halfweg (Zool. Mus.); Rotterdam (Lucas).

f. punicea Tutt, 1888. Exemplaren met lichtgrijze iets rose getinte voorvleugels

zijn niet al te zeldzaam en waarschijnlijk wel in elke flinke serie aan te treffen.

{. punicea-sujfusa Tutt, 1888. Exemplaren met dezelfde grondkleur, maar met

donkere bestuiving langs de aderen, zijn evenmin schaars. Scherp is de grens tussen

beide laatstgenoemde vormen uiteraard niet.

f. fulva Hübner, [1809 —1813}. De vorm met helder roodbruine tot bruin-

achtige voorvleugels is blijkens het thans aanwezige materiaal een van de gewoonste

vormen, gewoner dan de typische, maar wat minder dan f. pallida.

[f. neurica Stephens, 1829, kan beter ingetrokken worden. Ten eerste berust de

naam op een verkeerde determinatie en ten tweede kunnen de als zodanig gede-

termineerde exemplaren zonder bezwaar tot f. fulva gerekend worden.]

f. f us ca Lempke, 1943. De vorm met sterk verdonkerde voorvleugels, maar

vrijwel normale achtervleugels, werd nog aangetroffen te Best (van Aartsen, in

Zool. Mus.).

f. nervosa nov. Voorvleugels met zwarte aderen. Abdij Sion, $, 18.IX.1963

(holotype, Flint); Glimmen, Wageningen (van de Pol); Amsterdamse Bos

(Peerdeman).

[Fore wings with black nervures.]

f. nigrescens nov. Voorvleugels roodachtig zwart, achtervleugels zwartachtig.

Volthe (van der Meulen); Abdij Sion, $, 10.IX.1964 (holotype, Flint);

Kaienberg, $, 1964 (Aukema).

[Fore wings blackish red, hind wings blackish.]

f. bilinea nov. Voorvleugels met volledige eerste en tweede dwarslijn. Assen,

$, 10. IX. 1953 (holotype, van de Pol).

[Fore wings with complete antemedian and postmedian.]

Photedes brevilinea Fenn. Tijdschr. Entom. 85: 76: Cat. VII: (403). Een van

de raadselachtigste bestanddelen van onze vlinderfauna. Behalve de oorspronkelijke

vindplaats op Texel is nu een tweede in het centrum van Friesland bekend, waar

de vlinder beslist inheems is en althans in goede jaren stellig geen zeldzaamheid

genoemd kan worden. Maar overigens heeft geen enkele vanglamp in moerassige

gebieden een spoor van brevilinea kunnen doen ontdekken. Noch de Rivon-lamp,
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die in 1963 en 1964 te Nijetrijne brandde, noch de val, die door hetzelfde in-

stituut in 1964 te Kalenberg geplaatst was (20 op het oog toch twee ideale gebieden

voor de soort) leverde een enkel exemplaar van deze rietuil op.

Uit de omringende gebieden zijn weinig nieuwe gegevens bekend geworden.

Alleen de Worms meldt de vangst van brevilmea te Lowestoft in 1950 (Ento-

mologist 84: 148, 1951). (Behalve in Engeland en Nederland is hrevilinea ook

gevangen in Frankrijk (Epannes, dep. Deux-Sèvres) ; zie Lhomme, Catalogue,

p. 286).

Volgens de nu bekende gegevens vliegt de vlinder bij ons van de tweede helft

van juli tot de tweede helft van augustus. De uiterste data zijn nu: 21.VII —
24.VIII.

Vindplaats. Fr.: Eernewoude (Camping trof de vlinder hier voor het eerst aan in

1953. Zie Ent. Ber. 15: 192, 1954).

Variabiliteit, f. sinelinea Farn, 1878, Entomologist 9: 103. De zwarte

wortelstreep op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt. Eernewoude, geregeld

onder de soort (Camping etc).

f. depunctata nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt de rij post-

discale zwarte stippen. Eernewoude, $ , 8. VIII. 1957 (holotype, Zool. Mus.).

[The row of postdiscal points on the upper side of the fore wing is absent.}

f. rujescens Edelsten, 1902, Ent. Ree. 14: 103. Grondkleur van de voorvleugels

roodachtig. Eernewoude (Zool. Mus.).

Eremobia Stephens

Eremobia ochroleuca Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 122; Cat. VII: (449). Over

het algemeen een schaarse soort, die vrijwel geheel beperkt is tot de zandgronden

in het noorden, oosten en zuiden van het land. In het westen is geen enkele nieuwe

vindplaats bekend geworden.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 6.VII —22. VIII.

Vindplaatsen. Ov.: Holten. Gdl.: Epe, Wolfheze; Eibergen, Korenburgerveen, Halle,

Didam, Babberich. Utr.: Leersum. N.B.: Oosterhout, Hilvarenbeek, Kampina, Vught, Best,

Nuenen, Bergeijk, Sint Anthonis. Lbg.: Swalmen, Sint Odiliënberg, Herkenbosch, Stramproy,

Montfort, Echt, Welterberg, Hulsberg, Eijs, Wijlre.

Luperina Boisduval

Luperina testacea Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 120; Cat. VII: (447). Geen

nieuwe gegevens over de verspreiding en evenmin over de vliegtijd, waarvan de

uiterste data dus blijven: 18.VII —5.X.

Variabiliteit. De f. gueneei Doubleday moet vervallen, daar hij niet tot

deze soort behoort, maar tot de niet uit ons land bekende Luperina nickerlii Freyer.

f. albescens nov. Voorvleugels witachtig, alleen langs de voorrand donkerder.

Glimmen, $, 3.IX.1960 (holotype, van de Pol).

[Fore wings whitish, only darker along the costa.l

f. ochreo-pallida Culot, 1909—1913. Exemplaren met licht geelbruine voor-
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vleugels komen weinig voor. Nieuwe vindplaatsen: Middelie (de Boer); Amsten-

rade (Lucas).

f. cinerea Tutt, 1889. Exemplaren met lichtgrijze voorvleugels zijn gewoon.

f. obscura Culot, 1909 —1913. Exemplaren met donkerbruine voorvleugels zijn

zeer gewoon.

f. nïgrescens Tutt, 1889. Exemplaren met zwartachtige voorvleugels komen

onder het oudere materiaal nauwelijks voor. Daarentegen worden ze onder het

moderne steeds meer aangetroffen. In het Zool. Mus. bevinden zich op het ogen-

blik alleen exemplaren van Otterlo, Halfweg, Heemskerk en Oostkapelle (alle

VAN AARTSEN leg.). Verder zag ik er van Glimmen, Noordlaren, Lelystad, Ben-

nekom, Groessen, Gassel (van de Pol); Wiessel (Lucas); Zeist (Gorter);

Amsterdam (Peerdeman); Melissant (Huisman).

f. bicolor Culot, 1909 —1913. Exemplaren, waarbij het middenveld donker af-

steekt tegen de rest van de voorvleugels, werden nog bekend van Apeldoorn (Lef-

fef, in Zool. Mus.); Zeist (Gorter); Den Helder, Noorden (Lucas); Leidschen-

dam (Zool. Mus.).

f. obsoleta Tutt, 1889. Exemplaren met zeer flauwe tekening komen bij diverse

kleurvormen voor. Het lijkt me het beste ze alle tot f. obsoleta te rekenen. Berkel

(Vlug).

f. lunato-strigata Haworth, 1809. Overal onder de soort aan te treffen.

f. albifasciata nov. Gewaterde band witachtig, duidelijk afstekend tegen de rest

van de voorvleugels. Abdij Sion, $, 1963 (Flint); Amsterdam, 5, 19.IX.1956

(holotype, Peerdeman).

{Submarginal band of the fore wings whitish, distinctly contrasting with the rest of the

wings.}

f. marginata nov. Fran

j

eveld van de voorvleugels sterk verdonkerd, scherp

afstekend. Zeist, 5, 2.IX.1953 (holotype. Gorter).

{Marginal area of the fore wings strongly darkened, sharply contrasting.]

f. x-notata Haworth, 1809. De vorm met x-vormige verbindingsstreep tussen

eerste en tweede dwarslijn komt niet veel voor. Nieuwe vindplaatsen: Zeist (Gor-

ter) ; Heemskerk (van Aartsen, in Zool. Mus.).

f. 'pineta Lempke, 1943. Geen nieuwe vangsten bekend.

f. semiconfluens Lempke, 1943. Voor deze vorm geldt hetzelfde.

f. clausa nov. De eerste en tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnenrand

van de voorvleugels. Apeldoorn, $ , 20.Vin.l954 (holotype, Leffef, in Zool.

Mus.); Zeist (Gorter).

{The antemedian and the postmedian touch each other on the inner margin of the fore

wings.]

f. nigrolineata nov. Voorvleugels (bij het holotype) licht bruingrijs; eerste en

tweede dwarslijn en omranding van de tapvlek diep zwart, scherp afstekend. Zeist,

$, 21.VIIL1955 (holotype. Gorter).

{Fore wings (with the holotype) pale brown-grey, antemedian, postmedian and the circum-

scription of the claviform deep black, sharply contrasting.]

I
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Dwergen. Bij deze soort vrij gewoon.

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Bennekom
(van de Pol).

Luperina zollikoferi Freyer. Tijdschr. Entoni. 95: 279; Cat. XI: (890). Een

van de grootste zeldzaamheden onder de Westeuropese immigranten. Na het reeds

vermelde exemplaar, dat in 1949 te Zeist gevangen werd door Gorter, is dan ook

geen tweede uit ons land bekend geworden.

Een voortreffelijk artikel over de soort publiceerde Warnecke in Z. Wiener

ent. Ges. 44: 101 —108, 1959. Hij kwam na een uitvoerige studie van de literatuur

tot het resultaat, dat van 1834 tot 1949 in geheel Midden- en Noord-Europa in

totaal 54 exemplaren gevangen zijn, waarvan slechts vijf in het zuidelijke gedeelte

van Midden-Europa. De vlinder is waarschijnlijk de enige immigrant, die vanuit

Oost-Europa westwaarts trekt.

Amphipoea Billberg

Amphipoea oculea L. Tijdschr. Entom. 85: 108; Cat. VII: (435). Hoewel de

vlinder inderdaad vooral verbreid is op onze zandgronden, is hij toch beslist niet

zo sterk aan zulke terreinen gebonden als ik in 1943 schreef. Inmiddels zijn ver-

scheidene vindplaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend gewor-

den, die voor een deel misschien zwervers betreffen, maar waarschijnlijk toch niet

alle.

Behalve van Rottum is oculea nu van alle waddeneilanden gemeld.

De vliegtijd kan al de eerste week van juli beginnen en tot het eind van de eerste

oktober-decade voortduren. De uiterste data zijn nu: 4. VII (in 1959, Lucas) tot

8.x (in 1962, Leffef).

Vindplaatsen. Fr.: Ameland, Terschelling (talrijk, Tanis), Vlieland (gewoon,

Camping), Sexbierum, 1962 en 1963 (Stobbe), Leeuwarden, Tietjerk, Oosterwolde, Foch-

telo, Nijetrijne, Rijs. Gr.: Zevenhuizen (Leek), Glimmen, Noordlaren, Veendam. Dr.: Peizer-

veen, Peize, Westervelde, Zuidlaren, Grolle, Hooghalen, Vledder, Havel te. Ov.: Losser,

Rutbeke, Lonneker, Volthe, Saasveld, Rectum, Boekelo, Delden, Elzen, Holten, Nijverdal,

Raalte, Abdij Sion, Frieswijk, Colmschate, Steenwijkerwol d. Gdl.: Harderwijk, Vierhouten,

Epe, Nieuw-Millingen, Kootwijk, Wiessel, Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo, Uchelen, Beek-

bergen, Wilp, Empe, Wolfheze, Otterlo, Harskamp, Lunteren; Gorssel, Eefde, Warnsveld,

de Velhorst, Neede, Wientjesvoort, Winterswijk, Bredevoort, Hoog-Keppel, Didam, Babbe-

rich, Groesbeek; Ingen. Utr.: Doorn, Maarssen, Maartensdijk, Loosdrecht. N.H.: 's-Grave-

land, Blaricum, Naardermeer, Amsterdamse Bos (weinig, Peerdeman), Zaandam, Kwadijk,

Oosthuizen, Hoorn, De Cocksdorp, Schoorl, Bergen, Castricum, Bakkum, Heemskerk, Over-

veen, Aerdenhout, Heemstede, Vogelenzang. Z.H.: Noordwijkerhout, Oegstgeest, Leiden,

Wassenaar, Meijendel, Voorschoten, Staelduin, Arkel, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,

Oostvoorne, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen.

N.B.: Hoogerheide, Oosterhout, Waalwijk, Nieuwkuik, Haaren, Kampina, Best, Bergeijk,

Eindhoven, Nuenen, Helenaveen. Lbg.: Milsbeek, Griendsveen, Seven um, Swalmen, Montfort,

Stein, Heerlerheide, Ransdaal, Geulem, Geulle, Gronsveld, Camerig, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. Wat in 1943 over de geografische variabiliteit werd ge-

schreven, moet wel grotendeels herzien worden. Dat in het oosten van ons land

twee subspecies door elkaar zouden voorkomen, is onmogelijk. Al onze populaties

behoren tot de nominaatvorm, die dus in grootte kan variëren, zoals ook al blijkt

uit de afmetingen, die in „Svenska Fjärilar" voor de Zweedse exemplaren worden

opgegeven.
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De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot, zoals al te zien was uit de tekst

van 1943.

f. auricula Donovan, 1807. Exemplaren met volle gele niervlek zijn zeldzaam-

heden. Nieuwe vindplaatsen: Vlieland, Havelte (Camping); Velp (de Roo);

Apeldoorn, Oostvoorne (Lucas) ; Bussum (VaRi) ; Vught (Verhaak) ; Epen (van

Wisselingh) .

f. erythrostigma Haworth, 1809. Exemplaren met normaal roodbruine voor-

vleugels en geheel oranjerode niervlek zijn eveneens vrij zeldzaam, al komen ze

blijkbaar wel op de meeste plaatsen onder de soort voor. Nieuwe vindplaatsen zijn:

Vlieland (Camping); Oosterwolde (van Randen); Blaricum (Bergman); Aer-

denhout. Wassenaar (van Wisselingh) ; Oegstgeest (Kaijadoe) ; Oostvoorne

(Lucas); Melissant (Huisman); Burgh (Wilmink).

f. obscura Tutt, 1888. De vorm met zeer donker roodbruine voorvleugels en

witte niervlek is practisch overal onder de soort aan te treffen, getuige de zeer

lange serie vindplaatsen, die ik ervan ken.

f. obscura-jlavo Tutt, 1891. De donkere vorm met gele niervlek is natuurlijk

een zeldzaamheid. Nog bekend geworden van Vlieland (Camping); Meijendel,

Oostvoorne (Lucas).

f. obscura-rufo Tutt, 1891. Dezelfde vorm met oranjerode niervlek werd nog

aangetroffen te Hoogerheide (Korringa).

f. rosea Tutt, 1888. De vorm met licht roodachtige voorvleugels en witte nier-

vlek is niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Vlieland (Camping); Peizerveen (van

Nidek); Veenhuizen, Gorssel, Hollandse Rading (Zool. Mus.); Bussum (ter

Laag); Leiden (Lucas).

f. rosea-flavo Tutt, 1891, Brit. Noct. 1: 60. Dezelfde vorm met gele niervlek

werd aangetroffen te Hoogerheide (Korringa).

f. pallida Tutt, 1888. De vorm met licht geelachtig rode voorvleugels en witte

niervlek is vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Terschelling, Oostvoorne (Lucas);

Vlieland (Camping) ; Boekelo (von Herwarth) ; Blaricum (Bergman) ; Bussum

(Zool. Mus.).

f. pallida-flavo Tutt, 1891. Dezelfde vorm met gele niervlek werd gevangen

te Vlieland (Camping); Oostvoorne (Lucas).

f. pallida-rujo Tutt, 1891. Dezelfde vorm, maar met oranjerode niervlek, werd

aangetroffen te: Bussum (Zool. Mus.); Oostvoorne (Lucas).

f. grisea Lempke, 1943. De vorm met vuil geelachtig grijze voorvleugels en

witte niervlek is toch niet al te zeldzaam blijkens het aantal nieuwe vindplaatsen:

Terschelling, Meijendel, Oostvoorne (Lucas); Vlieland (Camping); Oosterwolde

(van Randen) ; Hoog-Soeren (Leffef) ; Apeldoorn, Hollandse Rading, 's-Grave-

land, Bussum, Heemskerk (Zool. Mus.) ; Bakkum (de Boer) ; Overveen (Alders)
;

Aerdenhout (van Wisselingh); Goedereede (Huisman); Burgh (Wilmink).

Ook met oranje vlek komt deze kleurvorm voor: Vlieland (Camping); Noord-

laren (van de Pol).

f. aurigera Heydemann, 1932. Geen nieuwe vindplaatsen bekend.

Dwergen. Vlieland (Camping); Raalte (Flint); Hatert, Zeist (Gorter);

Hollandse Rading, 's-Graveland (Zool. Mus.).
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Amphipoea fucosa Freyer. Tijdschr. Entom. 85: 111; Cat. VII: (438). Blijkens

het nu bekende grote aantal vindplaatsen een in vele delen van het land voorko-

mende vlinder, die over het algemeen wel meer op vochtiger terreinen voorkomt

dan ociilea, maar toch ook op drogere plaatsen is aan te treffen. Vaak is fucosa

de dominerende soort, behalve in de regel op te droge gronden. Hier is oculea

meestal in de meerderheid. In het duingebied echter is dit v^^eer niet het geval.

Daar is fucosa (althans plaatselijk) veel gewoner. Met uitzondering van Ameland

en Rottum is de vlinder nu van alle waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan tot begin oktober duren. De uiterste data worden nu: l.VII- —

•

2.x. De late datum werd in 1962 door Huisman te Melissant genoteerd.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (gewoon, Tanis), Vlieland (vrij gewoon, maar

minder dan oculea, Camping), Leeuwarden, Oosterwolde, Fochtelo (verreweg de gewoonste

van de drie verwante soorten), Oldeberkoop, Nijetrijne (gewoon, Leffef), Tjerkwerd. Gr.:

Zevenhuizen (Leek), Groningen, Appelbergen, Glimmen, Noordlaren, Veendam, Vlagt-

wedde. Dr.: Peizerveen, Peize, Steenbergen, Eext, Schoonlo, Odoorn, Emmen, Havelte.

Ov.: Losser, Enschede, Volthe, Aadorp, Ommen, Raalte, Abdij Sion, Platvoet, Vollenhove,

Marknesse. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Garderbroek, Ermelo, Vierhouten, Wiessel, Hoog-

Soeren, Apeldoorn, Uchelen, Beekbergen, Hoenderlo, Otterlo, Velp, Wolfheze, Renkum,

Wageningen, Bennekom, Lunteren; Eefde, de Voorst, Warnsveld, Zutfen, Almen, Wientjes-

voort, Neede, Winterswijk, Bredevoort, Halle, Didam, Babberich, Wehl, Loerbeek; Slijk-

Ewijk, Heteren. Utr.: Zeist, Amersfoort. N.H.: Blaricum, Naarden, Naardermeer, Weesp,

Diemen, Amsterdamse Bos (weinig, Peerdeman), Zaandam, Middelie, Hoorn, de Cocks-

dorp, Groet, Schoorl, Egmond aan Zee, Castricum, Overveen, Heemstede, Aerdenhout. Z.H.:

Staelduin, Vlaardingen, Vianen, Schelluinen, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Pernis,

Oostvoorne, Middelharnis, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Zierikzee, Nieuwerkerk-Sch.,

Haamstede, Westenschouwen, Burgsluis, Kats, Kamperland, Veere, Oostkapelle, Valkenisse,

Groede, Cadzand. N.B.: Hoogerheide, Oosterhout, Waalwijk, Bergeijk, Eindhoven, Helena-

veen. Sint Anthonis, Gassel. Lbg.: Plasmolen, Milsbeek, Castenraij, Griendsveen, Tegelen,

Swalmen, Heel, Sint Odiliënberg, Posterholt, Herkenbosch, Montfort, Peij, Echterbos, Stein,

Amstenrade, Bocholtz, Geulem, Epen, Vaals.

Variabiliteit. Bij deze soort zijn in ons land wel twee subspecies te onder-

scheiden. Waar ze elkaar raken, komen echter gemengde populaties voor.

Subsp. paludis Tutt, 1888. Deze is gekarakteriseerd door gemiddeld geringere

grootte, het overheersen van vormen met geelachtige of grij sachtige voorvleugels

en dus het procentueel veel geringere voorkomen van dieren met roodachtige voor-

vleugels. De niervlek varieert in breedte, precies als bij de andere ondersoort, al

komen exemplaren met zeer smalle niervlek bij subsp. paludis meer voor dan bij

subsp. fucosa. De mooiste populaties van subsp. paludis zag ik van Texel, Zaandam

en Vlaardingen, terwijl zich in zeer korte tijd een sterke populatie in oostelijk

Flevoland ontwikkelde. In het algemeen kunnen we zeggen, dat deze subsp. voor-

komt in (een deel van) het Waddendistrict, het Haf district en het westelijke deel

van het Fluviatiel District.

Subsp. fucosa Freyer. Gemiddeld groter dan subsp. paludis, terwijl exemplaren

met roodachtige voorvleugels overheersen. Het spreekt vanzelf, dat onder deze

subsp. ook paludis-nchtige exemplaren kunnen voorkomen. In flinke niet geselec-

teerde series is het verschil echter duidelijk.

[Observation. Subsp. paludis Tutt, described from salt marshes along the English

coast, also occurs in the western part of the Netherlands. It is as a rule smaller than subsp.
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fucosa Freyer, whereas specimens with greyish or yellowish fore wings dominate. A very

fine population developed in a few years in the new Flevopolder (south-eastern part of the

IJselmeer). It is probable that formerly the whole Doggerland was inhabited by this sub-

species.

Subsp. fucosa Freyer is on the whole larger than subsp. paludis, whereas specimens with

reddish fore wings dominate. It inhabits the higher and drier parts in the east and south of

the Netherlands. Where both subspecies meet, populations with a mixed character result.]

Individueel varieert jucosa nog veel sterker dan oc idea (en Ineens). Het in 1943

gegeven overzicht van de in ons land aangetroffen vormen vi^as nogal verward en

kan vrij belangrijk vereenvoudigd worden. De verschillende kleuren van de nier-

vlek kunnen bij elke tint van de grondkleur voorkomen. De naam pallescens Stau-

dinger kan in geen geval voor een hier voorkomende kleurvorm gebruikt worden,

daar het de naam is voor een subspecies uit Azië.

Alle exemplaren met licht geelbruine grondkleur (en oranjerode niervlek)

kunnen tot de typische vorm gerekend worden. Deze is vrij gewoon.

f. fucosa-alba Heydemann, 1931. Dezelfde vorm, maar met witte niervlek, is

nogal zeldzaam, maar komt toch vrij verbreid onder de soort voor, zelfs op de wad-

deneilanden en in het westen van het land (Terschelling, Vlaardingen, Westen-

schouwen) .

f. intermedia Tutt, 1888. De vorm met donkerder geelbruine grondkleur van de

voorvleugels is zeer gewoon met oranje niervlek (f. intermedia-jlavo Tutt), iets

minder talrijk, maar toch ook gewoon, met witte niervlek (f. int erme dia- albo Tutt).

f. grisea Tutt, 1888. De vorm met vuil grijsgele voorvleugels is zowel met oranje

(f. grisea-flavo Tutt) als met witte niervlek (f. grisea-albo Tutt) vooral bij subsp.

paludis zeer gewoon.

f. ruja Tutt, 1895. De vorm met roodachtige voorvleugels is eveneens zeer

gewoon, vooral bij subsp. jucosa, zowel met oranje (f. rufa-jlavo Tutt) als met

witte niervlek (f. ruja-albo Tutt).

f. brunnea Tutt, 1891. De vorm met bruinachtige voorvleugels (donkerder dan

de vorige vorm) is gewoon, zowel met oranje als met witte niervlek (f. brunnea-

jlavo Tutt en f. brunnea-albo Tutt).

f. ob scura Lempke, 1943. Exemplaren met zeer donker bruine voorvleugels zijn

nogal zeldzaam. Oorspronkelijk beschreven met de achtervoeging jlavomaculata

voor dieren met gele of oranje niervlek, maar deze beperking kan vervallen. Nieu-

we vindplaatsen: Vlieland (Camping); Oosterwolde (van Randen); Apeldoorn

(Leffef, in Zool. Mus.); Lunteren (Branger); Slijk-Ewijk (van de Pol).

Met witte niervlek iets gewoner: Vlieland (Camping); Fochtelo (G. Dijkstra);

Terschelling, Peize, Norg, Crollo, Wiessei, Westenschouwen, Oostkapelle, Echt

(Zool. Mus.); Glimmen, Slijk-Ewijk (van de Pol); Aalten (van Galen); Lobith

(Scholten).

f. nigrescens nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig (variërend in

tint), achtervleugels zwartachtig met fel afstekende lichte franje. Bennekom, $ ,

10.VIII.1956 (holotype, van de Pol); Goedereede (Huisman).

[Ground colour of the fore wings blackish (varying in tint), hind wings blackish with

sharply contrasting pale fringe.]

f. virgata Cockayne, 1951, Ent. Ree. 63: 160. Op de bovenzijde van de voor-
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vleugels is het middenveld donkerder dan de rest van de vleugels. Goedereede,

I960 (Huisman).

f. obsoleta Richardson, 1952, Ent. Ree. 64: 272. De ronde vlek en de niervlek

zijn van dezelfde kleur als de grondkleur en sterk gereduceerd. Ik zou de naam

willen gebruiken voor alle exemplaren, waarbij de niervlek niet meer afsteekt en nog

vrijwel alleen zichtbaar is door de omranding ervan. Oosterwolde (van Randen)
;

Fochtelo (Camping); Marknesse, Lelystad (van de Pol).

f. nigrisignata nov. Niervlek zwart geringd en in het midden met een zwarte

lijn. Zaandam, $, 19.VIII.1963 (holotype, Aukema).

[Reniform with black circumscription and with black line in the centre.]

f. trimaculata nov. Ronde vlek licht, niervlek (bij het holotype) fel wit, tapvlek

met volledige donkere omranding en lichte vulling. Odoorn, $ , 24.VII.1957

(holotype, Peerdeman).

[Orbicular pale, reniform (with the holotype) pure white, claviform with complete dark

circumscription and pale centre.}

Dwergen. Korenburgerveen (Zool. Mus.); Weesp (Westerneng); Melissant

(Huisman); Brunssum (Claassens).

Somatische mozaiek. Een $ van Steenbergen (Dr.), 1964 (Blom),

heeft op de linker voorvleugel een gele niervlek en op de rechter een oranjerode.

Mogelijk behoort het tot deze groep van afwijkingen.

Amphipoea lucens Freyer. Tijdschr. Entom. 85: 115; Cat. VII: (AAI). De
vlinder komt lokaal voor in de oostelijke helft van het land. Wat in 1943 over het

biotoop geschreven werd, is juist gebleken. Toch vormen hoogvenen ongetwijfeld

wel het optimale biotoop van de soort. In 1964 behoorde al het materiaal, dat

Leffef in de Peel verzamelde, tot lucens. Maar in het Fochteloër veen bleek jucosa

de overheersende soort te zijn! Van een serie, die ik in 1956 bij de heer G. Dijk-

stra van deze vindplaats zag, behoorden 58 exemplaren tot laatstgenoemde soort,

slechts twee tot lucens en één tot oculea. Opmerkelijk '\s de vrij sterke verbreiding

in het Drentse District. Zie overigens ook de verspreidingskaart, fig. 43.

In België is lucens nog steeds niet aangetroffen. De soort werd wel vermeld in

Lambillionea 59: 55—56 (1959) van enkele vindplaatsen, maar deze opgave bleek

toch op een onjuiste determinatie te berusten {Linn. Belg. 1: 57, I960). Gemid-

deld is lucens de meest forse soort van de drie, maar er komen ook ware dwergen

voor, die kleiner zijn dan een normale jucosa. Door middel van een genitaalprepa-

raat is lucens echter heel makkelijk met zekerheid te onderscheiden, zoals reeds

uiteengezet is in Cat. VII. Vooral het kleine bundeltje dorentjes aan het uiteinde

van de cucuUus is bij de mannetjes al een biezonder eenvoudig kenmerk.

In de nieuwe editie van „South" (Moths 1: 310, 1961) wordt lucens opgegeven

van drie graafschappen in het midden en noorden van Engeland, van Schotland,

het eiland Skye (het grootste van de binnenrij der Hebriden) en van Ierland (hier

gewoon) .

De vliegtijd kan tot de tweede helft van september duren. De uiterste data zijn

nu: 18. VII —22. IX. De hoofdvliegtijd is augustus.
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Fig. 43. Verbreiding van Amphipoea lucens Freyer in Nederland

Vindplaatsen. Fr.: Eernewoude, Oosterwolde, Fochtelo. Dr.: Peize, Eelde, Donderen,

Westervelde, Norg, Crollo, Schoonoord, Havelte. Ov.: Volthe, Almelo, Delden. Gdl.: Apel-

doorn; Warnsveld, Zutfen, Korenburgerveen. N.B.: Helenaveen. Lbg.: Griendsveen, Roggel.

Variabiliteit. De typische vorm heeft roodbruine voorvleugels met oranje-

rode niervlek. Blijkens de serie in het Zool. Mus. is deze niet gewoon, maar komt
wel overal onder de soort voor.

f. lucens-jlavo Tutt, 1891. Roodbruine exemplaren met gele niervlek zag ik

van Fochtelo (Dijkstra).

f. lucens-albo Tutt, 1891. Roodbruine exemplaren met witte niervlek: Fochtelo
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(Camping); Peize (Wilmink); Korenburgerveen, Helenaveen (Zool. Mus.).

f. ruf a Tutt, 1891, Brit. Noct. 1: 62. Grondkleur van de voorvleugels helder

rood. Deze kleurvorm met roodbruine niervlek is de gewoonste bij ons.

f. rufa-albo Tutt, 1891, 1. c Dezelfde vorm met witte niervlek is veel zeldzamer.

Schoonoord, Twello, Korenburgerveen (Zool. Mus.).

f. grisea Tutt, 1891, 1. c. Grondkleur van de voorvleugels grijsachtig okerkleu-

rig, middenveld iets roodachtig. Exemplaren met gele niervlek (f. grisea-jlavo

Tutt) van Volthe (van der Meulen) en Griendsveen (Leffef, in Zool. Mus.).

Exemplaren met witte niervlek (f. grisea-albo Tutt) van Fochtelo, Eelde, Norg,

Griendsveen (Zool. Mus.) en Volthe (van der Meulen).

f. hrunnea Tutt, 1895. Exemplaren met bruinachtige duidelijk okerachtig

getinte voorvleugels, dus vrij licht. Met roodbruine niervlek (f. brunnea-rujo Tutt,

1895) van Peize (Wilmink); Twello, Groenlo (Zool. Mus.).

Met gele niervlek {brunnea-jlavo Tutt, 1895) van Norg (Zool. Mus.); Volthe

(van der Meulen); Zutfen (Wilmink).

Met witte niervlek (f. brunnea-albo Tutt, 1895) van Havelte, Almelo (van der

Meulen); Apeldoorn, Twello (Zool. Mus.).

f. castanea Lempke, 1943. Exemplaren met diepbruine voorvleugels. Met rood-

bruine niervlek van Fochtelo, Apeldoorn, Grollo, Helenaveen (Zool. Mus.);

Eernewoude ( Camping )

.

Met gele niervlek (waartoe ook het holotype behoorde) van Fochtelo (Dijk-

stra) ; Peize, Warnsveld (Wilmink) ; Grollo, Korenburgerveen, Helenaveen

(Zool. Mus.).

Met witte niervlek van Grollo, Helenaveen (Leffef, in Zool. Mus.); Volthe

(van der Meulen).

Dwerg. Griendsveen (Leffef, in Zool. Mus.).

Hydraecia Guenée

Hydraecia micacea Esper. Tijdschr. Entom. 85: 119; Cat. VII: (446). Een aan-

vulling van de reeds gepubliceerde lijst van vindplaatsen zou te lang wojden. Waar
in de vliegtijd ook maar verzameld werd, ving men micacea. Niet overal echter

is de soort even gewoon. Hij heeft duidelijk een voorkeur voor niet te droge ge-

bieden. Zeer opvallend is het grote aantal vindplaatsen in het noorden van het

land, terwijl dit gebied faunistisch toch vrij slecht bekend is. Wat de wadden-

eilanden betreft, is micacea nu bekend van Texel, Terschelling en Ameland.

De vliegtijd kan iets eerder beginnen dan in 1943 bekend was. De uiterste data

zijn nu: 4. VII —6.XI. De vroege datum werd in 1959 genoteerd door Lucas.

Variabiliteit. De meeste exemplaren behoren tot de typische vorm met

min of meer roodbruine voorvleugels, die duidelijk getekend zijn.

f. grisea Tutt, 1888. Exemplaren met lichtgrijze zwak getekende voorvleugels

komen niet veel voor. Twello, Weesp, Halfweg (Zool. Mus.); Nijmegen (van

Wisselingh) .

f. discolor Kroulikovsky, 1894. l'^xemplaren met groenachtig grijze voorvleugels

zijn gewoon en komen overal onder de soort voor.

f. lutea Tutt, 1888. Exemplaren met licht roodachtig gele voorvleugels en licht
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geelachtige zwak getekende achtervleugels komen weinig voor. Glimmen (van de

Pol); Amsterdamse Bos (Peerdeman).

f. cypriaca Haworth, 1809. Exemplaren met licht roodachtige voorvleugels zijn

niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn, Halfweg, Numansdorp (Zool.

Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Haarlem (van Wisselingh) .

f. rubida Tutt, 1888. Exemplaren met diep rode, soms iets purper getinte voor-

vleugels komen wat meer voor, maar zijn toch niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen:

Leeuwarden (Camping) ; Vollenhove, Halfweg, Numansdorp, Valkenisse, Best

(Zool. Mus.); Groessen (van de Pol); Weesp (van Tuijl); Hendrik-Ido-

Ambacht (Bogaard).

f. brunnea Tutt, 1888. Exemplaren met diep bruine voorvleugels, waarvan de

grondkleur vaak sterk doet denken aan die van Hydraecia petasitis, zijn gewoon.

f. plumbosa Heslop-Harrison, 1929, Vascuhwi 15: 39. Grondkleur van de

voorvleugels zwartachtig (-bruin, -grijs). Volgens de oorspronkelijke beschrijving

dof loodkleurig, maar het lijkt me het verstandigste alle melanistisch gekleurde

exemplaren onder één naam te verenigen. Dieren met zwartachtige voorvleugels

zijn (nog) zeldzaam. Borgercompagnie, Valkenisse (Zool. Mus.); Beemster (Hui-

senga); Aerdenhout (van Wisselingh).

f. virgata nov. Voorvleugels met volledige donkere middenband, die duidelijk

afsteekt tegen het lichtere wortelveld en achterrandsveld. Lelystad, 9 , 12. IX. 1961

(holotype, van de Pol).

[Fore wings with complete dark central band, which clearly contrasts with the basal and

marginal areas.]

f. int acta Warren, 1911. Exemplaren met licht roodachtig bruine voorvleugels

en geelachtige ongetekende achtervleugels werden nog aangetroffen te Voerendaal

(Zool. Mus.).

f. trilinea Hoffmeyer, 1958. ¥lora og Vanna 64: 15, fig. 3. Voorvleugels met

duidelijke middenschaduw. Apeldoorn (Leffef leg., Zool. Mus.); Zeist (Gorter).

f. nigrolineata nov. Voorvleugels met zwarte eerste en tweede dwarslijn. Slijk-

Ewijk, $, 31.VIL1960 (holotype, van de Pol).

[Fore wings with black antemedian and postmedian.}

f. obsoleta nov. Voorvleugels eenkleurig (bij het holotype roodachtig), met

zeer zwakke tekening. Glimmen, $, 30.Vn.l959 (holotype, van de Pol).

[Fore wings unicolorous, with the holotype reddish, markings obsolete.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Gassei, $ , 2. IX. 1957 (holotype, van de Pol).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. immaculata Hoffmeyer, 1958, 1. e: 15, fig. 4. Tekening van de bovenzijde

min of meer normaal, maar achtervleugels aan de onderzijde (en in dat geval ook

altijd aan de bovenzijde) zonder discale vlek. Hilversum, Best (Zool. Mus.); Breda

(Leids Mus.).

Dwergen. Bij deze soort opvallend gewoon, soms zeer kleine exemplaren.

Hydraecia petasitis Doubleday. De soort werd voor het eerst als inlands ver-
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meld door Leffef {Ent. Ber. 16: 18, 1956), die in 1955 een exemplaar bij Apel-

doorn ving. Later bleek echter, dat Wilmink reeds in 1946 de vlinder te Goes had
gevangen. Maar ook dit is niet het eerste Nederlandse exemplaar. Want toen ik

enige maanden geleden de serie van Hydraecia micacea in het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie doornam, vond ik daarin tot mijn verrassing een wat af ge-

vlogen, maar voor wie de soort eenmaal ge2Ìen heeft, onmiskenbaar exemplaar,

dat reeds in 1902 te Dordrecht was gevangen! Het was afkomstig uit de collectie-

DE JONCHEERE.

Sinds 1955 is petashis op verscheidene plaatsen in het land aangetroffen, echter

nog niet in de noordelijke provincies. Wegens het voorkomen van de voedselplant

zal de vlinder wel altijd vrij lokaal blijven. Hoewel diverse exemplaren op licht

gevangen zijn, ontkomt men bovendien niet aan de indruk, dat dit niet de ideale

manier is om het dier in handen te krijgen. Mogelijk maakt zijn verblijf onder en

tussen de grote hoog opschietende bladeren van het groot hoefblad, dat het licht

daar geen effect heeft.

Het in vrij snel tempo bekend worden van nieuwe vindplaatsen wijst er op, dat

p e tasi t is bezig is zijn areaal uit te breiden. Ook het feit, dat slechts kort nadat

Oostelijk Flevoland droog was, al een exemplaar te Lelystad op de lamp afkwam,

die de Plantenziektenkundige Dienst hier opgesteld had, en vondsten ten oosten en

zuiden van ons land duiden hierop.

De soort is eigenlijk het beste in handen te krijgen door te zoeken naar de

rupsen. Uitvoerig heeft Bogaard hierover bericht in Ent. Ber. 24: 42 (1964) en

25: 59 (1965). Zie ook van Aartsen in Ent. Ber. 25: 109. Overigens is al wel

gebleken, dat lang niet elke kolonie van groot hoefblad een populatie van de

vlinder herbergt.

In Denemarken is petasitis bekend van Bornholm, Seeland, Funen en Jutland.

HoFFMEYERschrijft uitvoerig over de vlinder in de tweede druk van zijn „Danske

Ugler": 269—270 (1962). In de omgeving van Hamburg werd het dier voor het

eerst in 1950 gevonden en ook daarna nog enige malen {Bombus 2: 74, 1958;

Mitt. jaun. Arh.gemeinsch. Schleswig-Holstein, Hamburg u. Lübeck (N.F.) 6: 63,

1953). Bij Bielefeld een 5 in 1948. In Westfalen bij Hagen en Bochum. In België

werd het eerste exemplaar in 1956 te Hal gevangen {Linn. Belg. 1: 3, 1958). (In

Frankrijk werd petasitis voor het eerst in 1933 aangetroffen, zie Boursin, Buil.

Soc. ent. France 1937: 9). Op de Britse eilanden is de vlinder bekend van enkele

graafschappen in het midden van Zuid-Engeland, verder van Noord-Engeland,

waar hij het gewoonst is, en van vindplaatsen in Schotland.

De thans bekende vliegtijd (van gevangen exemplaren) duurt van de tweede

helft van juli tot begin september (24. VII —8. IX).

Vindplaatsen. Flevoland: Lelystad, 24.VII.196l, S (van DE Pol). Gdl.: Ermelo,

13.VIII.1963 (van der Meulen); Apeldoorn, 16.VIII.1955 en 2.IX.1961 (Leffef); Wage-
ningen, 9, 8.IX.1955 (Zool. Mus.); Lunteren, 25.VIII.1960 (Branger). Utr.: Zeist, $,
3.x. 1956 (Gorter). N.H.: Diemen, rupsen in 1963 en 1964 talrijk, in 1965 veel minder
(van Aartsen). Z.H.: Ottoland, rupsen in 1963 (Slob); Schelluinen, 30.VIII en 5.IX.1961
(idem); Spijk, 16 en 26.VIII.1964 (Zwakhals); Slikkerveer, 1963 en 1964 veel rupsen
en poppen (Bogaard); Hendrik-Ido-Ambacht, 24.VIII.1960 (idem); Dordrecht, 27.VIII.

1902 (Leids Mus.), 8.IX.1963 (Lucas). Zl.: Goes, 4.VIII.1946 (Wilmink). Lbg.: Schinnen,

11. VIJL 1964 (Delnoye en Penners).

l
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Gortyna Ochsenheimer

Gortyna flavago Schiff. Tijdschr. Entom. 85: 107; Cat. VII: (434). Evenals

Hydraecia micacea is ook deze soort over vrijwel het gehele land verbreid met een

voorkeur voor niet al te droge streken. Vandaar ook weer het opvallend grote

aantal vindplaatsen in het Hafdistrict en in een deel van het Fluviatiel District.

De vlinder is nu van drie van de waddeneilanden bekend.

De vliegtijd kan al in juli beginnen, al is dat wel aan de zeer vroege kant. In

het Leids Mus. bevindt zich een exemplaar, dat 9 juli 1950 te Leiden gevangen

werd. De nu bekende uiterste data zijn dus: 9. VII —18.X.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Sexbierum, Sint Anna Parochie, Franeker, Leeuwarden,

Eernewoude, Oosterwolde, Noordwolde, Nijetrijne, Oude Mirdum, Tjerkwerd. Gr.: Haren,

Glimmen, Noordlaren, Borgercompagnie, Veendam, Vlagtwedde. Dr.: Paterswolde, Peize,

Norg, Westervelde, Zuidvelde, Donderen, Zuidlaren, Eext, Assen, Grollo, Vledder. Ov.:

Volthe, Saasveld, Almelo, Boekelo, Raalte, Abdij Sion, Colmschate, Zwolle, Zwartsluis,

Vollenhove, Marknesse. Gdl.: Harderwijk, Wezep, Vaassen, Wiessel, Terwolde, Wageningen,

Lunteren; de Voorst, Almen, Laren, Groessen; Ochten, Slijk- Ewijk, Neerijnen. Utr.: Cothen,

Zeist, Hollandse Rading, Vinkeveen. N.H.: Blaricum, Bussum, Kortenhoef, Naardermeer,

Muiden, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Halfweg, Zaandam, Purmerend, Middelie,

Beemster, Hoorn, de Koog (Texel), Den Helder, Groet, Schoorl, Bergen, Alkmaar, Heems-

kerk, Velzen, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Woerdense Verlaat,

Noorden, Oegstgeest, Meijendel, Voorschoten, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Gouda, Schel-

luinen, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Middelharnis,

Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle,

Valkenisse. N.B.: Bergen op Zoom, Waalwijk, Vught, Sint Michielsgestel, Haaren, Kampina,

Oirschot, Best, Eindhoven, Geldrop, Helenaveen, Gassel. Lbg.: Velden, Swalmen, Heel,

Montfort, Stein, Sittard, Heerlen, Geulem, Epen.

Variabiliteit, f. ochracea Hübner, 1786. Exemplaren met lichtgele

grondkleur behoeven niet noodzakelijkerwijs dwergen te zijn, terwijl ook niet alle

kleine exemplaren een lichte grondkleur hebben. De vorm is niet zeldzaam en is

wel op de meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

f. suf f usa Warren, 1911. Exemplaren, waarbij de voorvleugels roestkleurig

bestoven zijn, komen minder voor. Nieuwe vindplaatsen: Franeker, Hatert, Rotter-

dam, Numansdorp (Zool. Mus.); Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh).

f. obscura nov. Opvallend verdonkerde exemplaren. Thorax en de donkere

delen van de voorvleugels donker paars, in het middenveld de donkere tekening

sterker en donkerder dan normaal, in de donkere band voor de achterrand nog

slechts een klein vlekje van de lichte grondkleur aan de voorrand; achtervleugels

eveneens verdonkerd. Borgercompagnie, $ , 20.IX.1962 (holotype), Heemskerk,

$, 1963 (Zool. Mus.); Doorn (Van Der Aa).

[Strikingly darkened specimens. Thorax and the dark parts of the fore wings dark purplish,

the dark markings in the central area stronger and darker than normal, in the dark sub-

marginal band only a small costal spot of the pale ground colour; hind wings also darkened.}

f. re duct a Lempke, 1943. Niet alleen ontbreekt de donkere basale band op de

voorvleugels grotendeels, maar ook de donkere band voor de achterrand is geredu-

ceerd: hij is veel smaller, zodat tussen deze band en de franje een doorlopende

lichte band ontstaat, die doorsneden is door donkere aderen. Doorn (Van Der
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Aa); Den Helder, Wassenaar (Lucas); Melissant (Huisman); Nuenen (Neijts);

Deurne (Nies).

Dwergen. Vrij gewoon. Het is opvallend, dat bij soorten, waarvan de rupsen in

plantedelen leven, kleine exemplaren veel meer voorkomen dan bij de andere

soorten.

Calamia Hübner

Calamia tridens Hufnagel, 1766 {virens L., 1767). Tijdschr. Entoin. 85: 79;

Cat. VII: (406). De vlinder is een typische bewoner van droge gronden. Vooral

heidegebieden met een tussenbegroeiing van grassen zijn een biotoop, waar hij thuis

hoort. Opvallend is dan ook het grote aantal vindplaatsen op de Veluwe. Ook in

het Duindistrict is tridens goed verbreid, maar is hier toch duidelijk schaarser dan

op de zandgronden in het binnenland. In het Waddendistrict nu bekend van twee

der eilanden, Terschelling en Texel.

Een paar maal is het dier ver buiten zijn normale biotoop aangetroffen. Waar-

schijnlijk betrof het dan zwervers.

Geen correctie op de vliegtijd, waarvan de uiterste data dus blijven: 17. VII —
28.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (weinig, Leffef), Leeuwarden, in 1952 een exem-

plaar op licht (Camping), Appelsga. Gr.: Onnen, Vlagtwedde. Dr.: Norg, Zuidlaren, Gaste-

ren, Ballo, Schoonlo, Odoorn, Holthaar (Ruinen), Havelte. Ov.: Ootmarsum, Volthe, Vasse,

Albergen, Saasveld, Boekelo, Enter, de Borkeld (Markelo), Holten, Ommen, Vilsteren, Raalte,

Klooster Sion, Frieswijk, Zwartsluis, 1962 (Harsevoord), Vollenhove. Flevoland: Lelystad.

Gdl.: Hoevelaken, Voorthuizen, Ermelo, Harderwijk, Hulshorst, Vierhouten, Wezep, Epe,

Vaassen, Wiessel, Leesten, Uchelen, Beekbergen, Voorst, Imbosch, Rheder heide, Terlet,

Oud-Reemst, Hoenderlo, Otterlo, Kootwijkerveen, Ede, Lunteren; Eefde, Zutfen, Almen,

Ruurlo, Neede, Kotten, Braamt (Zeddam), Babberich; Slijk-Ewijk. Utr.: De Klomp, Leersum,

Doorn, Austerlitz, Driebergen, Groenekan, Bilthoven, Soesterberg, Amersfoort. N.H.: 's-Gra-

veland, Blaricum, Huizen, de Koog (Texel), Bergen, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Was-
senaar, Meijendel, Loosduinen, Kijkduin, Staelduin, Oostvoorne, Ouddorp. Zl.: Burgh, Wes-
tenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Hoogerheide, Oosterhout, Rijen, Goirle, Oirschot, Vessem,

Bergeijk, Eindhoven, Asten, Helenaveen, Sint Anthonis, Uden, Gassel. Lbg.: Af f erden. Ber-

gen, Tegelen, Belfeld, Kessel, Swalmen, Sevenum, Weert, Herten, Montfort, Echt, Stein,

Schinveld, Heerlerheide, Gronsveld, Epen, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit, f. immaculata Staudinger, 1871. Van de uiterst zeldzame

vorm zonder witte vlek op de voorvleugels zag ik een exemplaar van Vaassen

(Soutendijk) en een tweede van Wassenaar (Botzen).

f. rujata Warren, 1911. Nieuwe vindplaats van de vorm met roodbruin gerande

of gevulde niervlek: Bergeijk (van Wisselingh).

f. rubrociliata Schawerda, 1931. Van de vorm, waarbij bovendien de binnen-

helft van de franje roodbruin is, werden nog exemplaren aangetroffen te: Aalten

(Zool. Mus.); Bergeijk (van Wisselingh).

f. postvirescens van Wisselingh, 1961, Ent. Ber. 21: 39. Achtervleugels licht-

groen. Bergeijk (van Wisselingh).

f. postgrisea nov. Achtervleugels eenkleurig grijs, overigens normaal. Otterlo,

$ , 17.VIII.1960 (holotype, van Aartsen, in Zool. Mus., plus een tweede exem-

plaar van dezelfde vindplaats en datum).

l,Hind wings unicolorous grey, for the rest normal.]
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Celaena Stephens

Celaena leucostigma Hübner. Tijd sehr. Entom. 85: 105; Cat. VII: (432). De
in 1943 aangegeven verbreiding is goed. Zelfs in de duinen is de vlinder aan te

treffen, als er maar vochtige valleien zijn: die vormen een voortreffelijk biotoop.

Merkwaardig is de soms enorme populatietoename, die in biezonder gunstige om-

standigheden kan plaats vinden. In Cat. VII werd dit al vermeld van Lobith. In

waarschijnlijk nog sterkere mate is dit in Oostelijk Flevoland het geval geweest,

waar leucostigma vooral in I96I enorm talrijk was.

Nu bekend van twee der waddeneilanden, Schiermonnikoog en Terschelling.

De vliegtijd kan al in de tweede helft van juni beginnen en voortduren tot in

oktober. In I96I vloog de vlinder zonder onderbreking van 22 juni tot 1 oktober

te Lelystad (van de Pol). De uiterste data zijn nu: 22.VI —7.X.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (regelmatig in vochtige duinpannen, Tanis), Sex-

bierum, Leeuwarden, Tietjerk, Eernewoude, Grouw, Hieslum, Fochtelo, Nijetrijne (zeer talrijk,

Leffef). Gr.: Boerakker, Glimmen, Borgercompagnie, Veendam. Dr.: Peize, Norg, Eext,

Schoonlo, Odoorn, Dwingelo. Ov.: Volthe, Almelo, Aadorp, Vriezenveen, Raalte, Abdij Sion,

Colmschate, Platvoet, Zwolle, Zwartsluis, Vollenhove, Marknesse. Flevoland: Lelystad. Gdl.:

Ermelo, Hulshorst, Nunspeet, Wiessel, Teuge, Empe, Hoenderlo, Otterlo, Wageningen,

Bennekom, Lunteren; Almen, Korenburgerveen, Babberich; Slijk-Ewijk, Ingen, Geldermalsen.

Utr.: Amerongen, Zeist, Spakenburg, Baarn, Maarssen. N.H.: 's-Graveland, Naarden, Naar-

dermeer, Weesp, Ouderkerk, Amsterdamse Bos, Halfweg, Landsmeer, Zaandam, Assendelft,

Nek, Purmerend, Middelie, Oosthuizen, Den Helder, Bergen, Bakkum, Heemskerk, Aerden-

hout, Heemstede. Z.H.: Noorden, Oegstgeest, Wassenaar, Den Haag, Delft, Staelduin, Schel-

luinen, Gorkum, Arkel, HendrikJdo-Ambacht (meestal niet gewoon, maar in 1963 niet minder

dan 40 stuks, Bogaard), Dordrecht, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Middelharnis, Melissant.

ZL: Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Goes, Cadzand. N.B.: Waal-

wijk, Drunen, Kampina, Alphen, Bergeijk, Eindhoven, Nuenen, Helmond, Helenaveen. Lbg.:

Milsbeek, De Hamert, Velden, Griendsveen, Sevenum, Steijl, Swalmen, Heel, Montfort, Stein,

Sittard, Amstenrade, Brunssum, Valkenburg, Geulem, Gronsveld, Epen, Vijlen.

Variabiliteit. De typische vorm met eenkleurig donkerbruine voorvleugels

en gele niervlek is de meest voorkomende vorm van de soort hier te lande.

f. albipimcta Tutt, 1890. Als in 1943 werd aangegeven.

f. nigrobnmneata Du Bois-Reymond, 1931. Exemplaren met eenkleurig zwart-

bruine voorvleugels en gele of witte niervlek zijn zeldzaam. Zulke donkere exem-

plaren werden nog bekend van: Lelystad (van de Pol); Rotterdam (Lucas);

Deurne (Nies).

f. purpurascens Lempke, 1943. Geen nieuwe vangsten.

f. pallida Heydemann, 1938. De vorm met bleek roodachtig bruine voorvleugels

en vuilwitte achtervleugels is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Lelystad, Slijk-Ewijk

(ook exemplaren met bonte voorvleugels, van de Pol); Bussum (ter Laag);

Helenaveen (Leffef).

f. intermedia-flavo Tutt, 1890. Zoals de naam reeds aanduidt, is dit de tussen-

vorm tussen de eenkleurige vorm en de opvallend bonte. De gewaterde band is

lichter dan de grondkleur, maar steekt niet opvallend af. De vorm is gewoon, komt

in aantal zelfs meer voor dan f. albipuncta.

f. lunina Haworth, 1809. Dezelfde vorm, maar met witte niervlek, is weer veel
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schaarser (zie de opmerking aan het slot), doch zal wel overal onder de soort

kunnen voorkomen.

f. fibrosa Hübner, [1803 —1808}. Onder deze naam moeten alle extreem bonte

exemplaren worden samengevat. De gewaterde band steekt scherp af evenals de

lichte gevorkte ader onder de niervlek. Deze kan weer geel zijn, of, zoals in de

afbeelding van Hübner, wit (wat weer minder voorkomt). De vorm is vrij gewoon

en komt op alle vindplaatsen onder de soort voor, maar is minder talrijk dan inter-

media-jlavo plus lunina.

f. obsoleta nov. Voorvleugels eenkleurig, niervlek nog slechts flauw zichtbaar.

Lelystad, $ , augustus 1961 (holotype. Zool. Mus.).

[Fore wings unicolorous, reniform obsolete.}

Dwergen. Volthe (van der Meulen) ; Hollandse Rading, Halfweg, Haamstede

(Zool. Mus.).

Opmerking. Toen in augustus 1961 de vlinder enorm talrijk in het vang-

apparaat van de Plantenziektenkundige Dienst te Lelystad werd aangetroffen, was

ik in de gelegenheid de totale vangsten van een paar dagen mee te nemen. Deze

ongesorteerde serie bevatte de volgende vormen:

Eenkleurige dieren met gele niervlek (de typische vorm) 126 stuks (50%).
Eenkleurige dieren met witte niervlek (f. albipunctd) 45 stuks (18%).
Bonte dieren met gele niervlek 53 stuks (22%).
Bonte dieren met witte niervlek 23 stuks (10%).
Helaas werden de bonte exemplaren toen niet gesorteerd in de tussenvorm

{lunina) en de extreme vorm {fibrosa). In elk geval had 72% een gele niervlek

en 28% een witte, wat wel aardig op een 3 : 1 splitsing gaat lijken. Dan zou de

gele vlek dominant zijn over de witte.

Het materiaal in het Zool. Mus., dat natuurlijk altijd enigszins uitgezocht is

(bonte dieren zijn nu eenmaal mooier), maar dat nauwkeuriger gesorteerd kon

worden, levert het volgende resultaat op: typische vorm 104 stuks (47%), f. albi-

puncta 38 stuks (17%), f. intermedia-flavo 44 stuks (20%), f. lunina 12 stuks

(5%) en f. fibrosa 24 stuks, gesplitst in 13 gele en 11 witte (11%, waarvan 6%
geel en 5% wit). Dit geeft een totaal van 73% geel gevlekte en 27% wit gevlekte

exemplaren, wat bijna overeenstemt met de onuitgezochte serie.

Verdeeld over de tekening vinden we: (ìA.% eenkleurig, 25% intermediair en

11% opvallend bont. De gezamenlijke bonte dieren zijn hierbij dus iets talrijker

dan bij de onuitgezochte serie. Uit deze getallen is echter niet zo maar een con-

clusie te trekken over de wijze, waarop de tekening waarschijnlijk zal overerven.

Wel is duidelijk, dat de kleur van de niervlek en de tekening van de voorvleugels

zich onafhankelijk van elkaar gedragen. Als de vlinder niet zo moeilijk uit het ei

te kweken zou zijn doordat de rups in wortels van moerasplanten leeft, zou de soort

een mooi object zijn voor verdere genetische studie.

Celaena hav^^orthii Curtis. Tijdschr. Entom. 85: 106; Cat. VII: (433). Het opti-

male biotoop wordt wel gevormd door vochtige veenachtige terreinen, maar daar-

naast is de vlinder op zoveel plaatsen buiten zulke gebieden aangetroffen (zij het

ook nooit in zulke aantallen), dat het genoemde biotoop zeker niet het enige is
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waarin hij kan leven. De meest onverwachte vangsten zijn ongetwijfeld die op de

eilanden Ameland, Terschelling en Schouwen.

De vliegtijd kan tot begin oktober duren. De uiterste data zijn nu: 11. VII —lO.X.

De laatste datum werd door Leffef in de Peel waargenomen.

Vindplaatsen. Fr.: Ameland (i960, Camping), Terschelling (enkele exemplaren,

Tanis), Eernewoude, Oosterwolde, Nijetrijne (weinig, Leffef). Gr.: Glimmen, Noordlaren.

Dr.: Peize, Peizerveen, Bunnerveen, Norg, Vries, Grolle, Schoonlo, Odoorn, Wijster. Ov.:

Abdij Sion, Kaienberg. Gdl.: Ermelo, Wageningen, Bennekom, Lunteren; Korenburgerveen,

Winterswijk, Aalten. Utr.: Leersum. Z.H.: Schelluinen, Arkel. Zl.: Haamstede, Westen-

schouwen. N.B.: Haaren, Best, Bergeijk, Nuenen, Helenaveen. Lbg.: Sevenum, Griendsveen

(hier talrijk in 1964, Leffef), Velden, Swalmen, Montfort, Heel, Stein (één exemplaar in

1958), Eperheide, Epen.

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Britse, door Curtis beschreven

naar materiaal van Whittlesea Mere (Cambridge) en Windermere (Lancashire)

(1829, Brit. Ent. 6, tekst bij plaat 260). Hij noemt de grondkleur van de voor-

vleugels
,,

yellowish brown, variegated with rosy scales". Deze kleurbeschrijving

is inderdaad uitstekend voor de Britse nominaatvorm, maar hij beantwoordt in het

geheel niet aan de tint van de Nederlandse populaties, niettegenstaande de grote

variabiliteit, die onze dieren eigen is. Zij behoren tot een veel donkerder en ge-

middeld grotere subspecies, met soms haast zwartbruine voorvleugels. Al onze

Nederlandse populaties, ook die van de eilanden, moeten gerekend worden tot

subsp. erupta Germar, door deze auteur in 1842 beschreven en afgebeeld naar

materiaal uit de omgeving van Danzig (als een nieuwe soort, de naam is dus zonder

verandering van auteur geldig als naam voor een subspecies). Dank zij de hulp

van Mr. A. L. Goodson (Zoological Museum Tring) en Dr. H. J.
Hannemann

(Zoologisches Museum Berlin), die mij Brits en Duits materiaal ter vergelijking

zonden, was het mogelijk dit probleem op te lossen. Zie plaat 14 fig. 1—12.

Note. The Dutch populations of Celaena haworthii do not belong to the British nominate

form. This has yellowish brown fore wings, as Curtis rightly wrote. Compared with the

Dutch material the fore wings are distinctly paler.

All Dutch populations belong to a much darker and on an average larger subspecies, the

correct name of which is subsp. erupta Germar, described by the author as a new species

from the neighbourhood of Danzig (1842, Fauna Ins. Eur. XXII, pi. 15 fig. a, b). Dr.

Hannemann kindly sent me a few specimens from Waren in Mecklenburg, which perfectly

agree with Germar's figures. The Dutch populations obviously belong to the same sub-

species as the specimens from northern Germany.

The specimens figured by Germar have black-brown fore wings, sharply contrasting pale

orbicular and reniform without dark centre, and paler submarginal and marginal bands.

Often the cubitus and the two nervures arising from the lower edge of the reniform are also

pale so that a strong resemblance in markings results with the variegated form of Celaena

leucostigma. Cf. plate 14 fig. 1—12.

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels donker roodbruin. Wel overal

onder de soort voorkomend, maar veel minder dan de exemplaren zonder duidelijke

rode tint.

Holotype: $ , Griendsveen, VIII. 1964 (Leffef, in Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore wings dark red-brown.]

f. grisescens nov. Grondkleur van de voorvleugels grijsachtig bruin, zonder
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enige rode tint, maar veel lichter dan de typische er up ta. Plaat 14 fig. 7. Griends-

veen, Ç, VIII. 1964 (Leffef, in Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore wings greyish brown, without any red tint, but much paler than

in typical erupt a.']

f. nigrescens nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig, achtervleugels

zwartgrijs. Plaat 14 fig. 8. Griendsveen, $ , VIII. 1964 (holotype, Leffef, in Zool.

Mus.).

[Ground colour of the fore wings blackish, hind wings black-grey.]

f. virgata nov. Het middenveld van de voorvleugels duidelijk donkerder dan

het wortelveld en het achterrandsveld. Plaat 14 fig. 9. Aalten, 1951 (van Galen);

Griendsveen, $ , VIII. 1964 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[The central area of the fore wings distinctly darker than the basal and marginal areas.}

f. unicolor nov. De voorvleugels bijna eenkleurig van tint, de ronde vlek en de

niervlek grotendeels donker gevuld, zelfs de twee lichte aderen vanuit de niervlek

kunnen ontbreken. Plaat 14 fig. 10. Overal onder de soort, maar minder dan de

bonte vormen. Holotype: $ van Griendsveen, VIII. 1964, Leffef leg., in Zool.

Mus.

[The fore wings are nearly unicolorous, the orbicular and the reniform with a large dark

centre, so that a pale ring remains; even the pale forked nervures arising from the reniform

may be absent.]

f. obsoleta nov. Voorvleugels eenkleurig donker roodbruin, de ronde vlek en

de niervlek min of meer overdekt door de grondkleur (maar zonder donkere vul-

ling), zodat ze veel zwakker zijn of zelfs nauwelijks zichtbaar kunnen zijn. Korten-

hoef, drie exemplaren. Heel, Griendsveen (Zool. Mus.).

Holotype: $ van Kortenhoef, 13. VIL 1949, in Zool. Mus.

[Fore wings unicolorous red-brown, orbicular and reniform more or less covered by the

ground colour (but without dark centre), so that they are much feebler or may even be

obsolete.]

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt tot aan de eerste dwars-

lijn. Plaat 14 fig. 12. Griendsveen, $, VIIL1964 (holotype, Leffef, in Zool.

Mus.), plus een paar andere exemplaren van dezelfde vindplaats en datum.

[Orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Plaat

14 fig. 11. Griendsveen, $, VIII. 1964 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform narrowly connected with each other.]

Nonagria Ochsenheimer

Nonagria typhae Thunberg. Tijdschr. Entoin. 84: 349; Cat. VI: (397). Vooral

verbreid in de lage delen van het land, maar eigenlijk overal te verwachten waar

de voedselplanten van de rupsen voorkomen. Op moerassige terreinen niet zelden

gewoon. Tot nog toe slechts van één van de waddeneilanden bekend.
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Een kleine correctie op de vliegtijd, waarvan de uiterste data nu worden;

18.VII— 24.x.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (weinig, Leffef), Tietjerk, Wartena, Eernewoude,

Goëngarijp, Peperga, Nijetrijne (talrijk, Leffef), Scherpenzeel, Tjerkwerd. Gr.: Glimmen,

Noordlaren, Borgercompagnie. Dr.: Peize, Anlo, Eext. Ov.: Tilligte, Volthe, Agelo, Reutum,

Weerselo, Saasveld (Molenven), Almelo, Vriezenveense Wijk, Raalte, Abdij Sion, Colm-

schate. Zwartsluis, Vollenhove, Marknesse. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Wiessel, Wenum,
Beemte, Teuge, Klarenbeek, Empe, Voorstonden, Hall, Laag-Soeren; Korenburgerveen, Doe-

tinchem, Hoog-Keppel, Didam, Groessen; Ooi, Slijk-Ewijk. Utr.: Amersfoort, Eemnes, Vech-

ten, Vinkeveen, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Hilversum, Ankeveen, Naardermeer, Weesp,

Ouderkerk, Amsterdamse Bos, Halfweg, Landsmeer, Jisp, Middelie, Oosthuizen, Berkhout,

Hoorn, Kennemerduin. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Reeuwijk, Leiden, Rijnsburg,

Voorschoten, Voorburg, Delft, Capelle aan den IJssel, Giessenburg (Giessen-Nieuwkerk),

Schelluinen, Arkel, Spijk, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Melissant. Zl.:

Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Goes, Cadzand. N.B.: Bergen op Zoom, Willemsdorp,

Waalwijk, Best, Bergeijk, Eindhoven, Geldrop, Asten, Helenaveen, Sint Anthonis, Gassel.

Lbg.: Mook, Plasmolen, Griendsveen Swalmen, Montfort, Echt, Stein, Heerlen, Gronsveld,

Epen.

Variabiliteit. De volgende behandeling van dit onderdeel vervangt

geheel die van 1943. De vlinder is zeer duidelijk sexueel dimorf. De wijfjes zijn

licht grijsbruin, de mannetjes hebben vrij donker bruinachtige voorvleugels. In de

nieuwe editie van
,,
South" (Moths 1, pi. 122 fig. 6 en 7, 1961) staan uitstekende

afbeeldingen van beide geslachten. Wat in 1943 de „tussenvorm" genoemd werd,

is niets anders dan het normale $ . Overigens variëren zowel het typische 9 als

het $ wel iets in tint, zonder dat echter van bepaalde kleurvormen gesproken

kan worden.

Zeer opvallend zijn de donkere dieren, die in de regel alle als f. fraterna vermeld

worden, maar waarbij men een veel grotere variabiliteit aantreft dan bij de typische

vorm. De meeste collecties bevatten echter te weinig materiaal ervan om dit duide-

lijk te doen uitkomen.

f. pallida nov. Voorvleugels witachtig grijsbruin, achtervleugels witachtig,

abdomen witachtig grijs. Arkel, $, 15.VIII.1962 (holotype, Zwakhals).

[Fore wings whitish grey-brown, hind wings whitish, abdomen whitish grey.}

f. grisescens nov. Grondkleur van de voorvleugels vrij donker bruingrijs, een

volkomen andere tint dan bij het normale $ . Deze kleurvorm komt in precies

dezelfde tint bij beide seksen voor. Arkel, 5 , 19. IX. 1962 (holotype), plus een

tweede ? van hetzelfde jaar, Rotterdam, $, 1901 (Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore wings of a rather dark grey-brown, a quite different tint than

with the normal $ . This colour form is found in both sexes in exactly the same tint.}

f. fraterna Borkhausen, 1792 (Noctua nervosa Esper, [1790], nee Schiff., 1775).

Voorvleugels zwartachtig bruin, maar tamelijk bont doordat de aderen vooral in de

achterrandshelft lichter zijn. Plaat 12 fig. 7. Voor zover ik nu weet een vrij zeld-

zame vorm, die vooral bij het $ schijnt voor te komen. In het Zool. Mus. bevinden

zich slechts vier mannetjes van Arkel en Spijk (Z.H.) (Zwakhals leg.), maar

in de collectie-ZwAKHALS bevindt zich ook een ? van Arkel. Verder bekend van

Amsterdam (van der Meulen).

[There cannot be the slightest doubt that fraterna and nervosa are the same form, as
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BoRKHAusEN refers to the figure of Esper and the latter cites the text of Borkhausen.

Esper leaves it to the reader which name he prefers. But Esper's name is invalid, being a

primary homonym. His form is not an intermediate one, as Warren writes ("Seitz" 3: 234,

1911), but a dark form with blackish-brown ground colour of the fore wings. The nervures of

these wings are in the outer half paler, thus producing a rather variegated form, quite different

from that described as a rule as the dark form of typhae. Borkhausen described the same

variegated form ("Graubraun und gelblichgestreifte Eule"). As far as my experience goes at

present, this form, figured on plate 12 fig. 7, is rather rare, but it occurs in both sexes, al-

though it seems to be principally a male form. At present I only know one female.]

f. obscura nov. Voorvleugels eenkleurig donkerbruin, zwartachtig bruin of

roodachtig zwartbruin, vrij variabel dus, maar het is onmogelijk een grens te trek-

ken tussen de verschillende tinten. Van de tekening is in de regel alleen de sub-

marginale rij zwarte streepjes te zien. Plaat 12 fig. 8. Deze vorm is de gewone

donkere vorm van typhae die in de regel als fraterna beschreven en afgebeeld

wordt. Zowel bij $ als 9 in dezelfde verhouding voorkomend. Procentueel in de

regel niet talrijk, maar vrij zeker overal onder de soort aan te treffen.

Holotype: $ van Twello, 21.X.1928, in Zool. Mus.

[Fore wings unicolorous dark brown, blackish brown or reddish black-brown. Rather

variable, but it is not possible to make a sharp distinction between the different tints. The

only distinct markings are as a rule the submarginal stripes. Occurring in about the same

percentage with male and female.}

f. nigra nov. Voorvleugels eenkleurig zwart zonder enige bruine of rode tint.

Tot nog toe een rariteit onder de donkere exemplaren van typhae. Giessenburg, $ ,

25.VIII.1962 (holotype, Slob); Nijetrijne, 1964 (Leffef); Utrecht, $, 1961

(Berk).

[Fore wings unicolorous black without any brown or reddish tint.}

f. obsoleta Dufrane, 1932. Exemplaren zonder de zwarte pijlvlekken op de

voorvleugels komen in gering aantal op de meeste vindplaatsen onder de soort voor.

Dwergen. Nijetrijne (Leffef); Botshol (Piet); Arkel (Zwakhals).

Afchanara Walker

Archanara geminipuncta Haworth. Tijdschr. Entom. 84: 347; Cat. VI: (395).

De vlinder is vrij verbreid in een groot deel van het land en kan vooral in het Haf-

district als rups soms zeer gewoon zijn. Daarbuiten echter is het in de regel een

vrij schaarse soort, te oordelen tenminste naar de resultaten van lichtvangsten. In

het Waddendistrict is de soort nu van één van de eilanden bekend. De enige pro-

vincie waaruit nog geen vondsten gemeld zijn, is Groningen. Maar ook hier zal

geminipuncta wel te vinden zijn, als er maar naar rupsen gezocht wordt. Verzame-

laars in dit gebied moeten in juli maar eens letten op rietstengels met dode hart-

bladeren. Dan zullen ze in de stengels ook wel de venstertjes vinden, die door de

rupsen voor de verpopping gemaakt worden.

De vliegtijd kan al in de eerste helft van juli beginnen en tot begin oktober

voortduren. De uiterste data zijn nu: 13. VII (1961, Missiehuis Stein) tot l.X

(1962, Oosthuizen, de Boer).

Vindplaatsen. Fr.- Terschelling (plaatselijk gewoon, Tanis), Leeuwarden, Ooster-

wolde, Peperga, Nijetrijne, OudeMirdum. Dr.: Norg, Schoonlo. Ov.: Volthe, Almelo, Aadorp,

Holten, Beerze, Raalte, Abdij Sion, Colmschate, Vollenhove, Marknesse. Flevoland: Lelystad.
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Gdl.: Elburg, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge, Wilp, Laag-Soeren, Otterlo, Lunteren; Gorssel,

Zutfen, Hoog-Keppel, Didam, Groessen; Slijk-Ewijk. Utr.: Zeist, Rhijnauwen, Utrecht, Soest.

Eemnes, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Kortenhoef, Weesp, Diemen, Amsterdamse

Bos (weinig, Peerdeman), Halfweg, Zaandam, Nek, Middelie, Beemster, Oosthuizen, Hoorn,

Castricum, Heemskerk, Haarlem, Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Reeuwiik,

Delft, Staelduin, Vlaardingen, Maassluis, Capelle aan den IJssel, Vianen, Schelluinen, Arkel,

Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Middelharnis, Melissant, Goedereede. Zl.: Burgh, Haam-
stede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand, Clinge (gewoon, Peerdeman).

N.B.: 's-Hertogenbosch, Kampina, Best, Nuenen, Bergeijk, Geldrop, Helenaveen, Gassel.

Lbg.: Venlo, Steijl, Swalmen, Griendsveen, Roggel, Heel, Montfort, Geulem.

Variabiliteit. Bij alle kleurvormen is de groep met één witte stip op de

voorvleugels de gewoonste, die met twee stippen is minder talrijk en die zonder de

stippen is steeds het zeldzaamst. Een duidelijke aanwijzing, dat deze eigenschap zich

onafhankelijk van de grondkleur gedraagt.

De typische kleurvorm met vrij donkerbruine voorvleugels, die vaak langs de

binnenrand wat lichter zijn, is de gewoonste vorm. De door Haworth beschreven

vorm met twee witte stippen op de plaats van de niervlek is gewoon, de vorm met

één witte stip (f. unipuncta Tutt, 1891) is zeer gewoon, de vorm zonder witte stip

(f. obsoleta Tutt, 1891) komt veel minder voor, maar is toch wel overal onder de

soort te vinden.

f. pallida Tutt, 1891. De vorm met licht bruinachtige of geelachtig bruine voor-

vleugels en twee witte stippen is vrij zeldzaam, maar komt waarschijnlijk wel overal

onder de soort voor. Met één witte stip (f. pallida-unipuncta Tutt, 1891) is de

kleurvorm wat gewoner, terwijl de lichte vorm zonder witte punten (f. pallida-

obsoleta Tutt, 1891) beslist zeldzaam is. In het Zool. Mus. slechts één exemplaar

van Rotterdam.

f. ruf a Tutt, 1891. De groep met roodachtig bruine voorvleugels (lichter of

donkerder) is (op de nieuwe f. grisea na) inderdaad de minst voorkomende groep.

De typische ruf a met twee witte stippen komt niet veel voor. In Zool. Mus. slechts

twee stuks van Weesp en Domburg. Verder nog aangetroffen te Marknesse en

Bennekom (van de Pol); Hendrik-Ido-Ambacht (Lucas).

Met één witte stip (f. rufa-unipuncta Tutt, 1891) is de vorm wat minder zeld-

zaam. Hiervan bevinden zich in het Zool. Mus. vier stuks, behalve het reeds ver-

melde van Hillegersberg nog van Vaassen, Zevenhuizen en Zaltbommel. Verdere

vindplaatsen: Marknesse, Bennekom (van de Pol); Clinge (Peerdeman).

Zonder witte stip (f. rufa-obsoleta Tutt, 1891) komt de vorm weer weinig voor.

In het Zool. Mus. slechts twee stuks, behalve het reeds vermelde van Domburg

nog een tweede van Buren.

f. fusca Tutt, 1891. Exemplaren met zwartachtig bruine voorvleugels komen

stellig overal onder de soort voor. De typische fusca met twee witte stippen is

niet gewoon, de vorm met één witte stip (f. fusca-unipuncta Tutt, 1891) is vrij

gewoon en die zonder witte stip (f. nigricans Staudinger, 1861) is vrij zeld-

zaam, wat wel blijkt uit het feit, dat de collectie van het Zool. Mus. slechts zes

exemplaren ervan bevat, behalve de reeds vermelde van: Hollandse Rading, Naar-

dermeer en Weesp. Verder bekend van Lunteren (Branger); Clinge (Peerde-

man); Epen (van Wisselingh).
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f. gfisea nov. Grondkleur van de voorvleugels grijs zonder enige bruine of rode

tint. Griendsveen, $, 23.VII.1964 (holotype, Leffef).

[Ground colour of the fore wings grey, without any brown or red tint.]

f. paludicola Hübner, [1814 —1817}. Exemplaren met vooral in het distale uit-

einde wit bestoven aderen op de voorvleugels werden nog bekend van Kesteren,

Zevenhuizen (Zool. Mus.); Amerongen, Noorden (Lucas).

f. nervosa nov. Bovenzijde voorvleugels: het distale uiteinde van de aderen

zwart. Arkel, $, 2,VIII.196l (holotype. Zwakhals).

[Upper side fore wings: the distal end of the nervures black.]

f. nigropunctata Krombach, 1920. Exemplaren met uitsluitend zwarte stippen

op de plaats van ronde vlek en niervlek werden nog aangetroffen te: Warga,

Weesp (Zool. Mus.); Wageningen (van de Pol); Oostvoorne (Lucas).

f. jaeschkei Warnecke, 1929. Exemplaren met opvallend duidelijke dwarslijnen

op de voorvleugels zijn zeldzaamheden. Weesp, $ (Zool. Mus.).

Dwerg. Arkel (Zwakhals).

Archanara dissoluta Treitschke. Tijdschr. Entoni. 84: 346; Cat. VI: (394).

Sinds de publicatie van Cat. VI in 1941 zijn een verrassend groot aantal nieuwe

vindplaatsen bekend geworden. Of deze alle aan het resultaat van lichtvangst in het

goede biotoop toegeschreven moeten worden, of dat de vlinder zijn territorium hier

te lande flink uitgebreid heeft, is moeilijk uit te maken. Mogelijk zijn beide fac-

toren in het geding. Dat het dier in elk geval snel zijn territorium kan uitbreiden,

volgt uit de vangst te Lelystad kort na het droogvallen van Oostelijk Flevoland.

De vlinder blijkt in een groot deel van het land voor te komen en kan plaatselijk

heel gewoon zijn. Natuurlijk onbreekt hij op zeer droge zandgronden.

In Denemarken is dissoluta nu ook bekend van Bornholm, Langeland en Jutland.

In België blijft de vlinder een zeldzaamheid. De heer de Laever kon me slechts

vier vindplaatsen opgeven: Houffalize (prov. Luxemburg), Han-sur-Lesse en

Grand Menil (Namen) en Sclessin (Luik). In Groot-Brittannië is net als bij ons

h&t aantal vindplaatsen sterk toegenomen. In de nieuwe editie van ,,
South" (Moths

1: 341, 1961) worden een groot aantal graafschappen opgesomd van waaruit de

vlinder nu bekend is, verspreid over Engeland van de zuidkust tot Lancashire in

het noorden. In Schotland en Ierland is dissoluta echter nog steeds niet aange-

troffen.

De vliegtijd kan van half juni tot begin september duren. De uiterste data zijn

nu: 17.VI (in 1948 te Middelie, Slot) tot 7. IX (in 1955 op dezelfde vindplaats).

Hoofdvliegtijd tweede helft van juli tot in de tweede helft van augustus.

In de hierna volgende lijst van vindplaatsen zijn ook de vijf van 1941 opge-

nomen, zodat men een volledig overzicht heeft van de nu bekende verspreiding.

Vindplaatsen. Fr.: Sexbierum, Eernewoude, Nijetrijne (gewoon, Leffef). Gr.:

Glimmen. Dr.: Paterswolde. Ov.: Saasveld (Molenven), Holten, Raalte, Zwartsluis, Kalen-

berg, Vollenhove. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Apeldoorn, Twello, Wageningen, Bennekom;
Zutfen, Korenburgerveen (in 1947 talrijk, Scholten), Aalten. Utr.: Zeist, Rhijnauwen,

Utrecht, Oud-Loosdrecht, Nigtevecht, Botshol. N.H.: Hilversum, Kortenhoef (in 1947 talrijk

op licht, Caron), Naardermeer, Weesp, Muiden, Amsterdam, Amsterdamse Bos, Wormer-
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veer, Middelie, Oosthuizen, Hoorn. Z.H.: Woerdense Verlaat, Reeuwijk, Meijendel, Delft,

Zevenhuizen, Hillegersberg, Rotterdam, Schelluinen, Arkel, Asperen, Oostvoorne (in 1963

talrijk, Vis c.s.). Melissant. Zl.: Valkenisse, Goes. N.B.: Haaren, Best, Nuenen, Deurne.

Lbg.: Plasmolen, Grubbenvorst, Venlo, Tegelen, Steijl, Swalmen, Griendsveen (vrij talrijk,

Leffef), Sint Odiliënberg, Melick, Montfort, Geulem, Epen.

Variabiliteit. De zwartbruine overal zeldzame typische vorm (zie

South, Moths 1 (nieuwe editie), plaat 125 fig. 4, 5) is bij ons op betrekkelijk

veel plaatsen aangetroffen, maar steeds in een enkel exemplaar. Aan de in 1941

vermelde vindplaats Hillegersberg kunnen nu de volgende toegevoegd worden:

Saasveld (Molenven) (van der Meulen) ; Kalenberg ( Aukema) ; Zutfen (Wil-

mink); Korenburgerveen (Scholten); Wormerveer (Huisenga); Middelie (de

Boer); Goes (Zool. Mus.); Deurne (Nies); Plasmolen (Lucas); Swalmen

(LüCKER); Epen (van Wisselingh).

f. arundineta Schmidt, 1858, met veel lichtere, bruinachtig gele voorvleugels,

is uitstekend afgebeeld in de nieuwe editie van
,,

South", 1. c, fig. 6 en 7. Zoals

overal is het ook bij ons de veruit overheersende vorm.

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels roodachtig bruin. Kortenhoef

(Caron); Noorden, 5, 18.VIII.1958 (holotype, Lucas).

[Ground colour of the fore wings reddish brown.]

f. striata Lempke, 1941. De vorm met donker bestoven voorrand en zware don-

kere bestuiving onder de middenader van de voorvleugels is zeer gewoon.

Afchanara neurica Hübner. Tijdschr. Entom. 84: 345; Cat. VI: (393). De

soort met het witte halskraagje (maar zonder middenstippen op de onderzijde van

de vleugels) blijkt toch lokaler te zijn dan de vorige. Hoewel ook bij neurica vrij

veel nieuwe vindplaatsen bekend geworden zijn, is het totale aantal slechts ongeveer

de helft van dat van dissoluta. Toch kan ook neurica plaatselijk gewoon zijn.

In België is de soort nog steeds niet aangetroffen. Op de Britse eilanden is het

areaal veel beperkter dan dat van dissoluta, daar het nog altijd slechts de twee

Engelse graafschappen Sussex en Suffolk omvat.

De nu bekende vliegtijd loopt van eind juni tot in de tweede helft van augustus

met als uiterste data: 30.VI —19.VIII. De hoofdvliegtijd ligt ongeveer tussen 10

juli en 10 augustus.

Ook van deze soort worden alle nu bekende vindplaatsen vermeld. De acht van

1941 zijn er nu 37 geworden, in elk geval dus een flinke vermeerdering.

Vindplaatsen. Fr.: Giekerk, Warga, Eernewoude (in 1955 gewoon. Camping),

Nijetrijne (gewoon, Leffef), Tjerkwerd. Gdl.: Hoog-Soeren. Utr.: Soesterberg, Botshol.

N.H.: 's-Graveland, Kortenhoef, Naarden, Amsterdam, Nek, Heemstede. Z.H.: Woerdense

Verlaat, Noorden, Delft, Hillegersberg, Schelluinen, Arkel, Asperen, Hendrik-Ido-Ambacht,

Numansdorp. Zl.: Domburg, Valkenisse, Goes, Cadzand. N.B.: Willemsdorp, Klundert,

Nuenen, Deurne. Lbg.: Griendsveen (gewoon, Leffef), Swalmen, Montfort, Schinnen,

Brunssum.

Variabiliteit, f. jusca Edelsten, 1911. De vorm met zwartachtig bruine

voorvleugels werd nog aangetroffen te: Eernewoude (Camping); Nijetrijne (G.

Dijkstra); Hoog-Soeren (Leffef, in Zool. Mus.); Soesterberg (van Katwijk);

Noorden (Lucas); Nuenen (Neijts). Blijkbaar vrij verbreid onder de soort.
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f. impunctata nov. De rij postdiscale zwarte stippen op de bovenzijde van de

voorvleugels ontbreekt. Domburg, $, 11.VIII.1913 (holotype, Zool. Mus.).

[The row of postdiscal black points on the upper side of the fore wings is absent.]

f. continua nov. De postdiscale zwarte stippen op de bovenzijde van de voor-

vleugels alle met elkaar verbonden tot een doorlopende lijn van voorrand tot bm-

nenrand. Domburg, $, 11. VIII. 1913 (holotype, Zool. Mus.).

[The row of postdiscal black points on the upper side of the fore wings connected and

forming a continuous line from costa to inner margin.}

Archanara spargami Esper. Tijdschr. Entom. 84: 344; Cat. VI: (392). Onge-

twijfeld de meest verbreide soort van het geslacht. Vrijwel door het gehele land te

vinden op plaatsen, waar de voedselplanten van de rupsen groeien. Nu bekend van

twee van de waddeneilanden.

Slechts een kleine correctie op de uiterste data van de vliegtijd, die nu worden:

17.VII— 2.x.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (Leffef), Sint Anna Parochie, Oenkerk, Tietjerk,

Goëngarijp, Eernewoude, Oosterwolde, Peperga, Nijetrijne (talrijk, Leffef), Rijs, Dedgum,
Tjerkwerd. Gr.: Groningen, Glimmen, Noordlaren, Borgercompagnie, Veendam. Dr.: Eel-

derwolde, Eext, Schoonlo, Havelte. Ov.: Volthe, Weerselo, Tilligte, Almelo, Vriezenveense

Wijk, Raalte, Abdij Sion, Colmschate, Zwartsluis, Kalenberg, Vollenhove, Marknesse. Flevo-

land: Lelystad. Gdl.: Wiessel, Apeldoorn, Laag-Soeren, Wageningen, Bennekom, Lunteren;

Gorssel, Winterswijk, Korenburgerveen, Aalten, Hoog-Keppel, Didam, Groessen; Slijk-Ewijk,

Buren. Utr.: Amerongen, Zeist, De Bilt, Utrecht, Zuilen, Maarsseveen, Westbroek, Tien-

hoven, Amersfoort, Harmeien, Vinkeveen, Botshol. N.H.: 's-Graveland, Hilversum, Huizen,

Naarden, Naardermeer, Muiden, Weesp, Uithoorn, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman),
Amstelveen, Halfweg, Landsmeer, Zaandam, Middelie, Berkhout, Hoorn, De Cocksdorp,

Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Nieuwkoop, Reeuwijk, Leiden,

Leiderdorp, Leidschendam, Voorschoten, Voorburg, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Capelle

aan den IJssel, Giessen-Nieuwkerk (Giessenburg), Schelluinen, Arkel, Asperen, Leerdam,

Hendrik-Ido-Ambacht (vrij gewoon. Bogaard), Barendrecht, Oostvoorne, Melissant. Zl.:

Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Moerdijk, Willems-

dorp, Oosterhout, Waalwijk, Udenhout, Kampina, Boxtel, Nuenen, Eindhoven, Bergeijk,

Helenaveen, Oss, Gassel. Lbg.: Plasmolen, Sevenum, Griendsveen, Tegelen, Steijl, Belfeld,

Swalmen, Montfort, Stein, Simpelveld, Geulem, Epen.

Variabiliteit. De licht geelachtige typische vorm met donkere bestuiving

onder de middenader is veruit de gewoonste.

f. obsoleta Tutt, 1888. De vorm met zeer zwakke tekening (ook de zwarte vlek

op de plaats van de niervlek) is gewoon en overal onder de soort aan te treffen.

Hij kan bij alle kleurvormen van de soort voorkomen.

f. bipunctata Tutt, 1888. De vorm, waarbij alle donkere bestuiving ontbreekt,

maar waarbij de twee zwarte stippen op de plaats van ronde vlek en niervlek

scherp afsteken, is daarentegen veel schaarser. De collectie van het Zool. Mus.

bevat er slechts zes stuks van. Toch is hij blijkens het aantal vindplaatsen vrij

verbreid onder de soort, zodat ze dan ook niet alle opgesomd worden.

f. rufescens Tutt, 1888. De vorm met roodachtig gele voorvleugels is algemeen.

f. rosea Wightman, 1930. De vorm met licht rose voorvleugels komt minder

voor, maar is wel haast overal onder de soort aan te treffen.
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f. ruf a Wightman, 1930. De vorm met diep roodachtig koperkleurige voorvleu-

gels en licht roodachtig getinte achtervleugels is een zeldzaamheid. Nieuwe vind-

plaatsen: Vinkeveen (Botzen); Heemstede (van de Pol); Deurne (Nies).

f. lutea Wightman, 1930, in Turner, Brit. Noct., Suppl. 1: 154. Grondkleur

van de voorvleugels helder zv^^avelgeel, achtervleugels lichter geel. Het beste lijkt

me alle exemplaren met geel gekleurde voorvleugels onder deze naam samen te

vatten, ook al is de tint niet precies zwavelgeel. Van de Pol bezit enkele exem-

plaren met meer oranjegele voorvleugels van Noordlaren, Lelystad en Heemstede.

f. clara Turner, 1930, Brit. Noct., Suppl. 1: 154. Voorvleugels iets crèmekleurig

wit, achtervleugels wit met flauw gele tint. Een zeer lichte vorm dus. Kortenhoef

(Zool. Mus.); Helenaveen (Peerdeman); Epen (van Wisselingh).

f. roseomarginata nov. Achtervleugels met rose band langs de achterrand.

Giessen-Nieuwkerk, $, 19. VIII. 1961 (holotype. Zwakhals).

[Hind wings with pink band along the outer margin.]

f. nigrostriata "Wightman, 1930. De vorm met de drie donkere vegen op de

voorvleugels (een onder de voorrand, de tweede onder de middencel en de derde

boven de binnenrand) is niet zeldzaam en komt vrij verbreid onder de soort voor,

zodat geen vindplaatsen meer vermeld worden.

f. nïgrosignata Cockayne, 1952, Ent. Ree. 64: 192, plaat VIII fig. 11. Aan de

wortel van de voorvleugels een korte zwarte streep, een zwarte stip op de plaats

van de ronde vlek en twee boven elkaar staande zwarte stippen op de plaats van de

niervlek. Zeer opvallend door de drie afzonderlijke zwarte stippen. Deurne, Hele-

naveen (Nies).

f. conjuncta nov. De zwarte stip op de plaats van de ronde vlek verbonden met

de stip op de plaats van de niervlek door een zwarte lijn langs de onderzijde van

de middencel. Leeuwarden, 9 , 19.VIII.1951 (holotype, Zool. Mus.); Deurne, $ ,

1947 (Nies).

[The black point in the place of the orbicular connected by a black line along the cubitus

with the point in the place of the reniform.]

f. impunctata Turner, 1930. De vorm zonder de rij postmediane streepjes op de

voorvleugels is niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Marknesse, Simpelveld (van

DE Pol); Leidschendam, Rotterdam, Geulem (Zool. Mus.); Epen (van Wisse-

lingh).

Dwergen. Niet al te zeldzaam. Aerdenhout, Heemstede (van Wisselingh);

Wassenaar (Lucas); Giessen-Nieuwkerk (Zwakhals); Hendrik-Ido-Ambacht

(Bogaard); Nuenen (Neijts).

Teratologisch exemplaar. Linker vleugels te klein. Peperga (van

Wisselingh).

Archanara algae Esper. Tijdschr. Entom. 84: 343; Cat. VI: (391). Lang niet

zo verbreid als de vorige soort en ook op de vindplaatsen in de regel minder

gewoon. Nog op geen van de waddeneilanden aangetroffen.

Slechts een kleine correctie op de vliegtijd, waarvan de uiterste data nu worden:

17.VII— 28.IX.
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Vindplaatsen. Fr.: Leeuwarden, Tietjerk, Eernewoude, Oosterwolde, Nijetrijne

(gewoon, Leffef), Tjerkwerd. Gr.: Glimmen, Noordlaren. Ov.: Tilligte, Almelo, Colm-

schate, Deventer, Zwartsluis, Vollenhove. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Wiessel, Arnhem, Ben-

nekom; Eefde, de Voorst, Zutfen, Hoog-Keppel, Didam; Slijk-Ewijk. Utr.: Zeist, Amers-

foort, Utrecht, Loenen, Hollandse Rading. N.H.: Hilversum, Naardermeer, Amsterdamse
Bos (weinig, Peerdeman). Z.H.: Woerdense Verlaat, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg,

Vlaardingen, Giessenburg, Schelluinen, Spijk, Hendrik-Ido-Ambacht (twee exemplaren in

1957, daarna niet meer, Bogaard), Hellevoetsluis. N.B.: Waalwijk, Kampina, Bergeijk.

Lbg.: Plasmolen, Griendsveen, Swalmen, Montfort, Echt, Stein, Heerlen.

Variabiliteit. Verreweg de meeste exemplaren behoren tot de typische

vorm ( $ roodbruin, $ geelachtig). De soort is lang niet zo variabel als spar-

gami.

f. hninneo-ochracens Strand, 1915. Mannetjes met geelbruine voorvleugels

werden nog bekend van: Bosch en Duin (Zeist, Gorter); Hilversum (Zool.

Mus.).

f. jtisca Bowles, 1898, Ent. Ree. 10: 287 (fumata Warten, 1911). Voorvleugels

zowel bij $ als 9 sterk verdonkerd. Apeldoorn, Hoog-Keppel (Zool. Mus.);

Groessen, Slijk-Ewijk (van de Pol).

f. rosea Bowles, 1898, Ent. Ree. 10: 287. Voorvleugels bij het 5 van

een warme rode kleur, bij het $ met mooie rose tint. Hollandse Rading, Twello

(twee wijfjes. Zool. Mus.).

f. obsoleta Bowles, 1898, Ent. Ree. 10: 287 {impunetata Lempke, 1941).

Exemplaren zonder (of vrijwel zonder) de rij postdiscale stippen op de voor-

vleugels werden nog gevangen te: Kalenberg (Aukema); Apeldoorn (Zool. Mus.);

Zeist -Bos en Duin (Gorter); Helenaveen (Nies).

f. purpurea van Wisselingh, 1946, Tijdsehr. Entotn. 89: XXVII. Voorvleugels

met paarsachtige tint. Wolvega, $ (van Wisselingh).

f. nigrostriata nov. Bovenzijde voorvleugels: langs de onderkant van de mid-

dencel loopt een zwarte streep. Wageningen, 9 , 17. IX. 1953 (holotype, van de

Pol).

[Upper side fore wings: along the under side of the cell is a black stripe.]

Dwerg, spijk (Zwakhals).

Rhizedra Warren

Rhizedra lutosa Hübner. Tijdsehr. Entoni. 85: 77; Cat. VII: (404). Verbreid

over vrijwel het gehele land waar maar riet te vinden is, dat op niet te natte plaat-

sen groeit. Nu bekend van twee van de waddeneilanden.

De vliegtijd kan vroeger beginnen en later eindigen dan in 1943 vermeld werd.

De uiterste data zijn nu: 7.VIII (in 1959 te Stein, van de Pol) tot 3.XII (in

1956 te Koog aan de Zaan, Bank).

Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog (Stobbe), Terschelling (Leffef), Harlingen,

Sexbierum, Leeuwarden, Oenkerk, Tietjerk, Eernewoude, Oosterwolde, Nijetrijne (zeer talrijk,

Leffef), Oude Mirdum, Tjerkwerd. Gr.: Groningen, Glimmen, Borgercompagnie, Veendam,

Overschild. Dr.: Peizermade, Peize, Eext, Schoonlo. Ov.: Volthe, Saasveld, Borne, Raalte,

Abdij Sion, Zwolle, Zwartsluis, Vollenhove, Marknesse. Flevoland: Lelystad (talrijk, van
DE Pol). Gdl.: Ermelo, Nunspeet, Vaassen, Wiessel, Apeldoorn, Terwolde, Teuge, Empe,
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Laag-Soeren, Hoenderlo, Otterio, Bennekom, Lunteren; Gorssel, Eefde, Almen, Laren, Ruurlo,

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Babberich, Nijmegen, Hatert, Slijk-Ewijk, Ochten, Geldermalsen,

Neerijnen. Utr.: Amersfoort, Bilthoven, Maarsseveen. N.H.: 's-Graveland, Naarden, Amster-

damse Bos (talrijk, Peerdeman), Halfweg, Zaandam, Koog aan de Zaan, Nek, Middelie,

Beemster, Hoorn, Schoorl, Bergen, Egmond aan Zee, Heemskerk, Heemstede. Z.H.: Woer-
dense Verlaat, Wassenaar, Meijendel, Rijswijk, Delft, Staelduin, Vlaardingen, Capelle aan

den IJssel, Schelluinen, Arkel, Hendrik- Ido- Ambacht (gewoon. Bogaard), Pernis, Oud-

Beijerland, Oostvoorne, Hellevoetsluis, Melissant, Goedereede, Ouddorp. Zl.: Burgh, Haam-
stede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Lage Zwaluwe, Waalwijk,

Kiel, Oisterwijk, Haaren, Sint Michielsgestel, Best, Oirschot, Eindhoven, Vessem, Leende,

Deurne, Helenaveen, Oss, Gassel. Lbg.: Milsbeek, Grubbenvorst, Griendsveen (gewoon,

Leffbf), Weert, Swalmen, Maalbroek, Montfort, Stein, Sittard, Amstenrade, Geulem, Neer-

canne, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit. De typische vorm met geelachtige, soms iets rood getinte

voorvleugels, zonder de rij donkere streepjes en zonder donkere bestuiving, is bij

het $ zeldzaam (in Zool. Mus. slechts twee exemplaren van Amsterdam en Ze-

venhuizen). Bij het $ komen dergelijke exemplaren meer voor, zoals blijkt uit een

serie van 14 stuks in het Zool. Mus., zodat die waarschijnlijk wel op vele plaatsen

onder de soort aan te treffen zullen zijn.

f. pi lieo mis Haworth, 1812. De geelachtige vorm met de rij donkere streepjes,

maar zonder opvallende donkere bestuiving op de voorvleugels, is verreweg het

gewoonst.

f. crassicornis Haworth, 1812. Dezelfde vorm, maar met drie duidelijke donkere

vegen op de voorvleugels (langs de voorrand, de middenader en de binnenrand)

is niet zeldzaam en vrij verbreid onder de soort.

De dieren met roodachtige voorvleugels komen met dezelfde combinaties van

tekening voor als die met geelachtige vleugels, wat bewijst, dat kleur en tekening

zich onafhankelijk van elkaar gedragen. Maar steeds zijn de roodachtige vormen

minder gewoon dan de overeenkomstige met geelachtige voorvleugels.

f. ruf es eens Tutt, 1891. De vorm met roodachtige ongetekende voorvleugels is

beslist zeldzaam. In het Zool. Mus. slechts één $ (van Amsterdam) en vijf wijfjes

(Amsterdam, Zevenhuizen en Pernis). Ongetekende mannetjes zijn dus steeds

zeldzamer dan zulke wijfjes. Ik zag verder nog een exemplaar van Zaandam (Wes-

terneng).

f. cannae Stephens, 1829. De vorm met roodachtige voorvleugels en met de rij

zwarte vlekjes (maar zonder opvallende donkere bestuiving) is zowel bij $ als ?

gewoon.

f. rufeseens-suffusa Tutt, 1891. De vorm met roodachtige voorvleugels en met

de drie opvallende donkere vegen erop is niet zeldzaam en komt wel overal onder

de soort voor.

f. albescens nov. Grondkleur van voor- en achtervleugels witachtig. Marknesse,

$, 30.VIII.1959 (holotype), Heemstede, Slijk-Ewijk (van de Pol).

[Ground colour of fore and hind wings whitish.}

f. centripuncta nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels bevindt zich aan

het einde van de middencel een zwarte stip. Lelystad, 9 , 17. IX. 1961 (holotype)

plus een tweede exemplaar van dezelfde vindplaats (van de Pol).

[On the upper side of the fore wings is a black point at the end of the cell.}
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f. Strigata Rebel, 1910. De vorm waarbij de zwarte vlekjes tot een doorlopende

zigzaglijn met elkaar verbonden zijn, is zowel bij $ als $ niet zeldzaam.

f. lechneri Rebel, 1910. De voorvleugels zijn dicht donker bestoven, zodat hoog-

stens een paar lichte striemen overblijven, terwijl de achtervleugels eenkleurig

donkergrijs zijn, soms nog met een rij postdiscale zwarte stipjes. Het holotype is

afgebeeld op plaat 12 fig. 9. Een niet al te zeldzame vorm. Behalve het holotype

van Zevenhuizen bevinden zich in het Zool. Mus. ook enige exemplaren van Crollo,

Halfweg, Haamstede en Leende (van Aartsen en Leffef leg.). Verder bekend

van Harlingen, Marknesse, Lelystad, Slijk-Ewijk (van de Pol) ; Amsterdamse Bos

(Peerdeman); Meijendel (Lucas); Bergeijk (van Wisselingh). De vorm komt

in beide geslachten voor. Het Zool. Mus. bezit ook één exemplaar met roodachtige

grondkleur. Een $ van Lelystad is extreem donker bestoven, terwijl ook het abdo-

men zwartachtig is (van de Pol).

[The description by Rebel is not correct owing to the poor execution of the plate to which

Rebel refers in his original description. The holotype which is in the collection of the

Amsterdam Zoological Museum, is figured on plate 12 fig. 9. As may be seen it has the fore

wings densely powdered with dark scales leaving only a few paler streaks, whereas the hind

wings are of a uniform dark grey. The form also occurs with specimens with reddish fore

wings (markings and ground colour are completely independent from each other in this

species) and the hind wings may also show a row of postdiscal black little stripes.]

f. nervosa nov. Alle aderen op de bovenzijde van de achtervleugels zijn donker

van kleur. Lelystad, $ , 12.X.1962 (holotype, van de Pol).

[All nervures on the upper side of the hind wings are of a dark colour.]

Dwergen. Niet zeldzaam. De exemplaren zijn soms niet groter dan een My-
thimna.

Sedina Urbahn

Sedina büttneri Hering. Tijdschr. Entom. 95: 277; Cat. XI: (888). Sinds de

ontdekking van de soort in ons land in 1948 zijn geleidelijk aan wat meer vind-

plaatsen bekend geworden, die zeer verspreid liggen over het midden en zuiden

van het land. Het dier blijft echter nog steeds een zeldzaamheid, wat mogelijk ten

dele veroorzaakt wordt door de late vliegtijd.

Enkele nieuwe gegevens zijn gepubliceerd over het omringende gebied. HOFF-

MEYERgeeft in de tweede druk van „De Danske Ugler" (1962: 282), o.a. vind-

plaatsen op Bornholm en Seeland op. In Oost-Holstein werd büttneri in 1958 bij

de Lanker See gevonden, terwijl in 1951 en 1958 in totaal vijf exemplaren uit de

omgeving van Hamburg bekend werden (Warnecke, Bombus 2: 68, 1959). In

België werden in 1956 drie stuks bij Ninove (Oost- Vlaanderen, ten zuiden van

Aalst) gevangen. De enige Engelse vindplaats blijft het eiland Wight, maar sinds

de droogmaking van het moeras waar het dier voorkwam, is het er niet meer terug

gevonden.

De vliegtijd blijft zoals reeds in 1953 werd vermeld: 9. IX —26. X.

In het hieronder volgende lijstje van vindplaatsen zijn ook de drie opgenomen,

die reeds in Cat. XI werden vermeld, zodat men een volledig overzicht heeft van

wat op het ogenblik bekend is.
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Vindplaatsen. Ov.: Volthe, 9.IX.1950 (Knoop, in collectie van der Meulen).

Gdl.: Bennekom, 13.X.1953 (van de Pol); Slijk-Ewijk, 7. X. I960 en vier exemplaren in

1961 (dezelfde). Utr.: Zeist, 14.X.1953 (Gorter). N.H.: Heemstede, 22. IX. 1955 (van de

Pol). N.B.: Best, 27.IX.196l (van Aartsen, in ZoöI. Mus.); Eindhoven, 16. en 26.X.1948

(Verhaak), 24. IX. 1954 (Haanstra); Bergeijk, 3. X. 1960 (van Wisselingh); Helenaveen,

14. X. 1963, drie stuks (Leffef). Lbg.: Sevenum, 27. IX. 1954 (van de Bol); Tegelen, l.X.

1954 (dezelfde); Swalmen, 24.IX.1949 (Gorter, Lücker), 4.X.1950, 12, 13 en 15.X.1953

(Pijpers); Rijckholt, IX. 1956 (van de Pol).

Variabiliteit, f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels rood-

achtig. Bennekom (van de Pol); Helenaveen, $ , 14.X.1963 (holotype, Leffef).

[Ground colour of the fore wings reddish.]

Arenostola Hampson

Arenostola phragmitidis Hübner. Tijdschr. Entom. 85: 75; Cat. VII: (402).

Op droge gronden komt de vlinder natuurlijk weinig voor, maar op niet te natte

groeiplaatsen van riet is hij in vrijwel het gehele land aan te treffen. Van de wad-

deneilanden is nog slechts één als vindplaats bekend.

De vliegtijd kan al eind juni beginnen, terwijl één vangst uit oktober bekend is,

mogelijk een vertegenwoordiger van een zelden voorkomende partiële tweede

generatie. De grenzen worden nu: 29. VI (in 1961 te Lelystad, van de Pol) tot

7. IX met als exceptionele laatkomer 8. X. 1959 (Lucas).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (vrij algemeen, Tanis), Sexbierum, Ferwerd,

Leeuwarden, Friens, Eernewoude, Oosterwolde, Nijetrijne (zeer talrijk, Leffef), Tjerkwerd,

Hieslum. Gr.: Groningen, Noordlaren. Dr.: Peize, Zuidlaren, Wijster. Ov.: Volthe, Weer-

selo, Vriezenveen, Aadorp, Wiene, Eisen, Holten, Raalte, Abdij Sion, Frieswijk, Vollenhove,

Marknesse. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Epe, Wiessei, Teuge, Wageningen; Gorssel, Zutfen,

Laren, Ruurlo, de Velhorst, Winterswijk, Korenburgerveen; Slijk-Ewijk, Ochten, Buren, Gel-

dermalsen, Culemborg. Utr.: Jutphaas, Utrecht, Maarsseveen. N.H.: 's-Graveland, Naarden,

Naardermeer, Weesp, Diemen, Amsterdamse Bos (gewoon, Peerdeman), Aalsmeer, Halfweg,

Hembrug, Zaandam, Nek, Middelie, Beemster, Hoorn, Schoorl, Bergen, Overveen, Aerden-

hout. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Oegstgeest, Wassenaar, Meijendel, Delft, Stael-

duin, Capelle aan den IJssel, Schelluinen, Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne, Helle-

voetsluis, Middelharnis, Sommelsdijk, Melissant, Ouddorp. Zl.: Haamstede, Westenschouwen,

Oostkapelle, Valkenisse, Cadzand. N.B.: Bergen op Zoom, Waalwijk, Hilvarenbeek, Sint

Michielsgestel, Best, Nuenen, Bergeijk, Valkenswaard, Schaft, Asten, Someren, Helenaveen,

Sint Anthonis, Gassel. Lbg.: Swalmen, Griendsveen (talrijk, Leffef), Montfort, Epen.

Variabiliteit. De typische vorm, zoals die door Hübner afgebeeld is,

heeft lichte voorvleugels met brede rode achterrand. Zulke exemplaren zijn onge-

twijfeld grote zeldzaamheden, tenminste bij ons. Meestal is een vrij flauwe niet te

brede roodachtige tint langs de achterrand te zien, die al gauw geleidelijk in de

lichte grondkleur overgaat. Ook zulke exemplaren beschouw ik als typisch.

In deze zwakkere vorm is de typische phragmitidis niet al te zeldzaam, tenminste

bij het $ , waarvan zich in het Zool. Mus. een serie van 15 stuks bevindt. Bij het

$ komt hij veel minder voor: slechts drie stuks van Nigtevecht, Amsterdam en

Breda.

f. pallida Tutt, 1888. De vorm met eenkleurig lichte voorvleugels is verreweg

het talrijkst.
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f. rufescens Tutt, 1888. De vorm met eenkleurig roodachtige voorvleugels is

vrij zeldzaam, maar blijkbaar wel verbreid onder de soort. Ik zag alleen mannetjes.

Tjerkwerd (Mulder) ; Lelystad, Bennekom, Slijk-Ewijk (van de Pol) ; Ankeveen,

Woerdense Verlaat, Best (Zool. Mus.) ; Weesp (van Tuijl) ; Bussum (ter Laag)
;

Noorden (Lucas) ; Schelluinen (Slob)
; Arkel (Zwakhals) ; Hendrik-Ido-Am-

bacht (Bogaard); Sommelsdijk (Vroegindeweij) ; Bergeijk (van Wisselingh).

f. olivescens Warren, 1911. De vorm met olijfgrijze voorvleugels (donkerder

dus dan bij f. pallida) en donkergrijze achtervleugels is blijkbaar nogal zeldzaam,

maar komt bij beide geslachten voor. Noordlaren, Lelystad, Slijk-Ewijk (alle man-

netjes, VAN DE Pol). Daarentegen bevat de collectie van het Zool. Mus. op het

ogenblik slechts drie wijfjes van Hilversum, Amsterdam en Halfweg.

f. suffusa nov. De brede baan langs de achterrand van de voorvleugels, die bij

de typische vorm roodachtig is, is donkergrijs, evenals de achtervleugels. Lelystad,

$, 10.VIL1961 (holotype, van de Pol).

[The broad band along the outer margin of the fore wings, which is reddish with the

type form, is dark grey; hind wings of the same dark grey colour.]

Dwergen. Tjerkwerd (Mulder); Weesp (van Tuijl); Ouddorp (Huisman)

Coenobia Stephens

Coenobia ruf a Haworth. Tijaschr. Entom. 84: 343; Cat. VL (391) De vlinder

is vrij verbreid in vochtige terreinen, maar over het algemeen is het toch geen

gewone soort, zoals ook wel blijkt uit het betrekkelijk kleine aantal nieuwe vind-

plaatsen (al is heel wat meer dan wat in 1941 bekend was).

De vliegtijd kan tot ver in de tweede helft van augustus duren. De uiterste data

worden nu: l.VII —26.VIIL De laatste datum werd in 1954 door Lukkien vast-

gesteld.

Vindplaatsen. Fr.: Eernewoude, Nijetrijne. Dr.: Peize, Vries, Schoonlo, Odoorn,

Dwingelo, Havelte. Ov.: Almelo, Saasveld (Molenven), Ommen. Gdl.: Harskamp, Bennekom;

Neede, Korenburgerveen. Utr.: Amerongen, Botshol. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden,

Oostvoorne. N.B.: Kampina, Best, Nuenen, Bergeijk, Someren, Asten, Deurne, Helenaveen,

Sint Anthonis. Lbg.: Venlo, Steijl, Swalmen, Maalbroek, Heel, Montfort, Peij.

Variabiliteit. Als typisch kunnen alle exemplaren met roodachtig getinte

voorvleugels beschouwd worden. W. P. Curtis wijdt een vrij uitvoerig artikel aan

de vraag wat nu eigenlijk de kleur is van de typische vorm van ruf a {Ent. Ree. 74:

130—134, 1962). Hij komt tot de conclusie, dat dit een vorm moet zijn met kaneel-

bruine voorvleugels, maar ik geloof niet dat dit juist is, nog afgezien van de vraag,

of een dergelijke vorm wel bestaat. Raadpleegt men Haworth's Lep. Brit., dan

ziet men, dat hij diverse roodachtige tinten aanduidt als „ruf is" . Het lijkt me dan

ook beter zo een term zo ruim mogelijk op te vatten.

Exemplaren met roodachtig getinte voorvleugels ken ik van Vries, Vriezenveen

(van der Meulen) ; Odoorn (Peerdeman) ; Hatert (van Wisselingh) ; Korten-

hoef (zes stuks!), Woerdense Verlaat, Oisterwijk (Zool. Mus.); Noorden, Deurne

(Lucas) .

f. jus ca Bankes, 1909, Ent. Ree. 21: 4. Grondkleur van de voorvleugels donker

bruinachtig. Montfort (Maassen).
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f. despeda Treitschke, 1825. De vorm met licht bruinachtige voorvleugels komt

overal onder de soort voor.

f. pallida Tutt, 1888. De vorm met witachtig grijze voorvleugels komt inderdaad

het meest voor.

CORRIGENDA

Supplement III

p. (170), regel 5 van boven, VI moet 2ijn: IV.

Supplement IV

p. (179), regel 22 van onderen, juni moet zijn: juli.

p. (199), regel 2 van boven, decennia moet zijn: decaden.

Supplement V

p. (270), regel 11 van onderen, pi. 22 moet zijn: pi. 8v.

Supplement VII

p. (438), regel 16 van onderen, f. jiiscojasciata moet v^^orden: f. contrasta nov.

(nee f. juscofasciata Cockayne, 1951, Ent. Ree. 63: 30, pi. II, fig. 4).

Supplement IX

p. (576), regel 9 van onderen, Boisduval moet zijn: Duponchel.

p. (580). In treating the geographic variation of Lycophotia porphyrea I wrote,

that the correct subspecific name for the variegated form of northwestern Europe

(including the Netherlands) is subsp. ericae Haworth. But Mr. D. S. Fletcher

kindly drew my attention to two names of Fabricius, which are older than the

one given by Haworth, viz. Noctiia pietà Fabr., 1793, Ent. Syst. 3 (2): 91, from

Germany, and Noctua arnicae Fabr., 1. c: 107, from Sweden. As Germany is not

inhabited by a uniform subspecies, and as the type specimen is almost certainly

lost (cf. Ella Zimsen, 1964, The type material of I. C. Fabricius: 570), it is not

possible to make much use of the name pietà.

As regards the Swedish form, I received a series from the Naturhistoriska Riks-

museum in Stockholm, two specimens of which are figured on plate 14 fig. 13

and 14. This series is perfectly identical with the subspecies flying in Great Britain

and in the Netherlands, so that in my opinion the correct name for the more

variegated subspecies (compared with the more unicolorous one of Central Europe)

is Lycophotia porphyrea arnieae Fabricius.

M. Ch. BouRSiN pointed out to me, that de Villers did not describe his Pha-

laena varia from Brest, but from La Bresse in eastern France, between Lyon and

Dijon, so that my conclusion that varia is the correct name for the reddish form

from western France is wrong.
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Supplement X

p. (637), regel 12 van boven, Hadena lepida Esper, [1790], moet zijn: Hadena

perplexa Schiff., 1775. Zie Ch. Boursin, Errata et Addenda etc, Buil. Soc. Linn.

de Lyon 34: 183 (1965).

regel 8 van onderen, Boisduval moet zijn: Duponchel.

p. (643), regel 1, Lasionycta Aurivillius moet zijn: Hada Billberg.

regel 2, Lasionycta nana moet zijn: Hada nana.

p. (689), regel 3 van onderen, Meliana Curtis moet zijn: Sentha Stephens.

regel 2 van onderen, Meliana flammea moet zijn: Sentha jlammea. Zie Ch.

Boursin, 1. c.

Supplement XI

p. (699), regel 6, Cucullinae moet zijn: Cucullilnae.

p. (709). The variegated subspecies of Lithophane lamda Fabr. from western

Eufope is universally indicated as subsp. zinckenii Treitschke. Dr. G. Kruseman

kindly pointed out to me, however, that this name is invalid, according to art. 72 d

of the Int. Rules of Zoological Nomenclature, which reads: "If an author proposes

a new specific name expressly as a replacement for a prior name, but at the same

time applies it to particular specimens, the type of the replacement nominal species

must be that of the nominal species, despite any contrary designation of type-

specimen or different taxonomie usage of the replacement name".

I therefore propose to name the subspecies which up till now has been indicated

as subsp. zinckenii, subsp. variegata nov., with as holotype the $ from Putten

(Gelderland prov.), 13.X.1914, figured in Tijdschr. Entom. 107, pi. 30 fig. 3,

1954 (collection Zoological Museum Amsterdam),

p. (713), regel 3 van onderen, Griposia Tams moet zijn: Dichonia Hübner.

regel 2 van onderen, Griposia aprilina moet zijn: Dichonia aprilina. Zie Ch.

Boursin, 1. c, p. 184.

p. (Jll), regel 7 van boven, alhilinea nov. moet zijn: albilinea Hoffmeyer &
Knudsen, 1938, De Danske Storsommerfugle: 144. ,

p. (772), regel 12 van onderen, Vieweg moet zijn: Esper.

Plaat 29. Aan de tekst toevoegen: Fig. 15—17. Conistra vaccinii L. 15. f. bicolor

Lempke, Hilversum, $, 8. XI. 1938 (holotype). 16. f. auronigra Heylaerts, Breda,

5, 3.X.1887 (holotype). 17. f. conspicua Lempke, Putten, 5, 29.X.1918 (holo-

type).


